Veileder for avvikling av muntlig eksamen på digital plattform, vår 2020
Studentversjon

Veilederen dekker rutiner og føringer for:
• Innkalling til eksamen
• Opplæring i bruk av plattform
• Avvikling av eksamen – mulige scenarioer
• Sensurering og publisering

Innkalling til eksamen
Eksamenskontoret setter opp plan for avvikling av hver eksamen, med oversikt over hver student
og dennes eksamenstidspunkt. Det opprettes et zoom-møte/eksamensrom per eksamensdag.
Du som student vil motta en lenke til dette møtet/eksamensrommet på e-post sendt til
studentadressen din (https://mail.dmmh.no), og info om når på dagen du skal ha eksamen. Du bør
gå inn på lenka et kvarter i forkant av dette tidspunktet, så du ser at alt virker. Når du klikker på
lenka vil du komme inn i et digitalt venterom. Herfra hentes du videre inn i eksamensrommet av
sensor når det er din tur til å ha eksamen.

Opplæring i bruk av plattform
Kim på IT-avdelingen har laget en læringsvideo for hvordan du tar en eksamen via zoom.
Du bør senest 3 virkedager før eksamen installere Zoom-klient på den datamaskinen du skal
benytte under eksamen.
Deretter logger du deg på Zoom med Feidepålogging («Sign in with SSO») slik det er beskrevet i
læringsvideoen som det er lenket til over.
Du bør sjekke at du har siste versjon av zoom installert. Denne videoen viser hvordan du sjekker
dette, og hvordan du eventuelt oppdaterer til siste versjon.
De fleste emner som har muntlig, digital eksamen vil invitere til en prøve-Zoom, hvor du – om
du vil – kan få prøvd ut zoom-plattformen før eksamen så den er kjent. Tidspunkt og lenke for
dette gjøres kjent på itslearning etter fristen for å melde seg av eksamen har gått ut.
I tillegg vil Kim legge ut lenker på itslearning – Studieinfo til ulike tidspunkt hver uke gjennom
eksamensperioden, hvor du kan koble deg på et zoom-møte og sjekke kamera/mikrofon og
høyttaler, samt stille spørsmål.
Om du opplever problemer med installasjon eller andre tekniske utfordringer, ta kontakt med
Kim: tlf. 73805269 – kehh@dmmh.no eller Eirik: tlf. 73805225 – eav@dmmh.no

Avvikling av eksamen
Det gjøres ikke opptak av eksamen.
Studenten skal legitimere seg i det eksamen starter, ved å vise identifikasjon med bilde.
Om du ikke kommer deg inn i eksamensrommet eller faller ut underveis med lyd og/eller bilde,
skal intern sensor forsøke å komme i kontakt med deg på telefon. Sørg derfor for å ha denne ved
siden av deg og fullt ladet, samt forsikre deg om at du har lagt inn rett telefonnummer på
studentprofilen din hos oss. Denne sjekker du selv på studentweb.

Sensurering og publisering av resultat
Resultater legges inn i wiseflow av sensorene samme dag som eksamen er avholdt, og publiseres
senest første virkedag etter siste kandidat er ferdig med eksamen – som vanlig.

