
 
Kære censor 
 
Velkommen til virtuel mundtlig eksamen hos IBA Erhvervsakademi Kolding.  
 
Vi benytter programmet: Microsoft Teams. Det eneste det kræver for at være censor ved en digital 
eksamen, er internetforbindelse og en computer med et webcam. 

Vær opmærksom på, at når du som censor deltager ved digital eksamen, kan den indbyggede 
mikrofon i din computer eller telefon godt bruges. Hvis det er muligt, får du bedre lyd ved at tilslutte 
en ekstern mikrofon eller headset. 

Det anbefales at du som censor i god tid før eksamen afvikles, tester dit udstyr og selve 
internetforbindelsen. Dette kan fx gøres sammen med eksaminator. Det skal helst være i det rum 
og med det udstyr, som bruges til den digitale eksamen. 

Det anbefales, at du som censor sørger for at sidde i et stille rum og med en god belysning. Undgå 
fx at sidde foran et vindue, da det kan have indflydelse på lyset. 

Vores IT afdeling kan være behjælpelig med opsætning, fx via vejledning eller support, deres 
kontaktoplysninger er IT@iba.dk tlf. 72118299 

 

Eksamensforløbet  

Du modtager et link til Microsoft Teams inden eksamen – når du får linket til teamet så får du 
mulighed for at downloade programmet det ved at følge linket.  

Det ville også være en mulighed, at åbne teams i en browser i stedet for.  

 

Download teams her: https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/download-app  
 

Det anbefales, at du sammen med eksaminator har foretaget et prøvelogin til virtuel eksamen 
forud for eksamen. Der kan være forsinkelser i forbindelse med mundtlige prøver. Dette kan 
skyldes forskellige årsager, såsom almindelige forsinkelser, tekniske udfordringer eller andet.  

 

Den studerende kan blive bedt om at vise billede-id for eksaminator og censor, så vi sikrer os, at 
det er den korrekte studerende, der bliver eksamineret. Den studerende kan også blive bedt om at 
panorere kameraet rundt i lokalet, for at sikrer sig, at vedkommende er alene i lokalet. 
 
Eksamen kan nu begynde.  
Du ser denne værkstøjslinje, her er det muligt at slukke for mikrofonen og kamera mv.   

 
 
Votering 
Når eksaminationen er gennemført, skal eksaminator og censor ”forlade eksamen” midlertidigt, 
mens de voterer fx telefon. 
Det er vigtigt, at I forlader det digitale rum, som den studerende befinder sig i, ellers vil den 
studerende kunne høre voteringen. Her følges regler fra karakterbekendtgørelsen, som ved en 
alm. mundtlig eksamen. 
Når I er klar til at give feedback og bedømmelse til den studerende, deltager den studerende, 
eksaminator og du som censor igen, således at eksaminationen kan afsluttes på sædvanlig vis. 
 
Øvrigt 
Vi henviser til censorsekretariat for øvrige informationer  

https://www.censorsekretariatet.dk/cms_pages/264  
Har du spørgsmål til afvikling af digital eksamen, er du altid velkommen til at kontakte os.  
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