Retningslinjer for studenter ved digital muntlig eksamen ved NTNU

1. Avvikling av digital muntlig eksamen skal avholdes med det digitale verktøyet som
NTNU har valgt.
2. Studenten plikter på forhånd å gjøre seg kjent med den digitale nettløsningen for den
aktuelle eksamen, og gjøre de nødvendige installeringer ved behov. (Se aktuelle
brukerveiledninger.) Eventuelle oppdateringer av operativsystem og nettleser på pc
skal gjennomføres i forkant av eksamen, slik at slike tiltak ikke forstyrrer planlagt
gjennomføring av muntlig eksamen. Det forutsettes at deltakerne gjør seg kjent med
aktuelle brukerveiledninger.
3. Studenten må ha legitimasjon / gyldig ID tilgjengelig under selve eksamineringen.
4. Studenten skal sitte alene i et rom, og må være forberedt på å rotere kameraet og
vise rommet slik at sensorer ser omgivelsene.
5. Beregn god tid til eksamen! Vær klar senest 15 minutter før oppsatt eksamenstid.
Vær oppmerksom på at det kan bli forsinkelser som kan medføre utsatt oppstart av
eksamen.
6. Studenten skal være tilkoblet en stabil nettforbindelse som gir tilfredsstillende
kvalitet på lyd og bilde. Belysningen må være av en slik art at man kan se studentens
ansikt. Lyden må være adekvat. Dersom sensorer vurderer at disse kriteriene ikke
oppfylles, avbrytes eksamen.
7. Det er ikke lov til å foreta lyd- og videoopptak under eksamensgjennomføringen.
8. Dersom det oppstår alvorlige og uforutsette tekniske problemer under eksamen, må
det i hvert enkelt tilfelle vurderes hvorvidt studenten skal få anledning til å avlegge
eksamen på nytt på et senere tidspunkt. Fakultet/institutt fastsetter i så fall et nytt
tidspunkt for gjennomføring av eksamen. Dersom senere forsøk på å gjennomføre
eksamen også må avbrytes, vil status for studenten registreres som «Ikke møtt til
eksamen» dersom det er rimelig å anta at de tekniske utfordringene ligger hos
studenten. Dersom tekniske utfordringer hos sensorene medfører vansker med å
gjennomføre eksamen, innvilges studenten nytt eksamensforsøk.
9. Når karakter er formidlet må eventuelt krav om begrunnelse fremmes umiddelbart til
faglærer/sensor.

