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Avdeling for studieadministrasjon

Retningslinjer for digital eksamensavvikling ved NTNU – fordeling
av studenter på NTNUs utstyr og studentenes eget utstyr ved
samme eksamensavvikling
NTNU digitaliserer vurderingsprosessen slik at kvaliteten i vurdering og saksbehandling økes;
prosesser og løsninger effektiviseres og standardiseres og vurdering ved NTNU moderniseres. For å
sikre en digital eksamensavvikling for skriftlig eksamen under tilsyn er det nødvendig å presisere
overfor studentene at Avdeling for Studieadministrasjon (ASA) selv vil foreta en fordeling av hvilke
studenter som skal bruke NTNUs eget utstyr og hvilke studenter som skal bruke sitt eget utstyr ved
samme eksamensavvikling.
Dette gjøres ved at:








Hvem som skal benytte egen bærbare datamaskin (BYOD)1, og hvem som skal benytte NTNUs
egne stasjonære datamaskiner er basert på et tilfeldig utplukk, og har sin begrunnelse i
teknisk utforming av rom.
Studentene skal være godt informert om ordningen og hva den innebærer. Informasjon om
ordningen skal være tilgjengelig i studieplan, relevante nettsider om eksamen, i elæringssystem og andre kanaler som henvender seg til studentene.
Studenter som er meldt opp til det aktuelle emnet blir informert om romplassering og
hvorvidt hen skal benytte egen PC eller NTNUs egne stasjonære PC senest 3 dager før
eksamen skal avvikles.
Studenter dette angår informeres via Studentwb.
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Bruk av BYOD eller NTNUs eget stasjonære utstyr vil ikke innebære en forskjellsbehandling av
studentene i form av ulik innvirkning på studentenes egen prestasjon under
eksamensavviklingen2, og vil være basert på vedlagte analyse.
Krav om å benytte egen maskinvare behandles etter reglene om tilrettelegging ved eksamen
(særskilt behov).

Kontakt og brukerstøtte for studenter:
Orakeltjenesten
E-post: orakel@ntnu.no
Tlf:
73 59 15 00

1Jf.

2

§ 3-10 i forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Notat ‘Bruk av studentens eget utstyr’

