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Til de videregående uddannelsesinstitutioner 

 

Håndtering af COVID-19 ift. eksamen 

 
Vedr.: Hvordan skal uddannelsesinstitutionerne afvikle eksamen? (Dispen-
sation fra krav om tilsynsførende ved videokonference) 
 

Lovgivningen på Uddannelses- og Forskningsministeriets område giver ud-
dannelsesinstitutionerne vide rammer for fastsættelse af prøve- og eksamens-
former i studieordningen for den enkelte uddannelse. 
 
Eksamen skal fortsat planlægges i overensstemmelse hermed og sådan, at der i 
planlægningen tages højde for, at de studerende i den af regeringen udmeldte 
periode ikke vil være fysisk tilstede på institutionen med de tilpasninger, dette 
måtte give anledning til (f.eks. brug af alternative prøveformer). 
  
Opmærksomheden henledes i den sammenhæng på, at de enkelte eksamensbe-
kendtgørelser giver mulighed for at afholde prøve med mundtlig besvarelse 
som videokonference eller ved brug af andre tekniske foranstaltninger. Institu-
tionerne skal sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afhol-
delse af sådanne prøver svarer til, hvad der almindeligvis gælder for afviklingen 
af prøven.   
 
Ved en sådan mundtlig prøve følger det af den enkelte eksamensbekendtgø-
relse, at institutionen skal udpege eller godkende en tilsynsførende, som skal 
være ved den studerende under prøven. Flere uddannelsesinstitutioner har 
søgt dispensation fra denne regel, da de er udfordret af rigtig mange mundtlige 
prøver inden for en kort tidshorisont, hvor de studerende og ansatte er sendt 
hjem fra institutionen pga. smitterisikoen ift. COVID-19. Institutionerne ople-
ver samtidig udfordringer i forhold til at udskyde alle prøverne til, at nedluk-
ningen af uddannelsesinstitutionerne er overstået.  
 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har derfor besluttet midlertidigt at di-
spensere fra kravet om at udpege eller godkende en tilsynsførende, som skal 
være ved den studerende under prøven, til disse mundtlige prøver, henset til 
den usædvanlige og helt ekstraordinære situation, som p.t. pågår på grund af 
smitterisikoen ved COVID-19, så institutionerne herved opnår en større flek-
sibilitet i forhold til planlægningen af afvikling af de mange forestående 
mundtlige prøver. Kravene til sikkerhedsforanstaltninger i øvrigt er uændret.  
 
Dispensationen gælder fra d.d. og til og med udgangen af juni 2020. 
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Dispensationen omfatter den beskrevne regel i følgende eksamensbekendtgø-
relser:  

 § 15, stk. 3, 3. pkt. i bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannel-
ser  

 § 14, stk. 3, 3. pkt. i bekendtgørelse om eksamen og censur ved de vi-
deregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet 

 § 8, 3.pkt, i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsud-
dannelser  

 § 17, stk. 3, 3., pkt. i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede vide-
regående uddannelser 

 

 

 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Stine Jørgensen 
Vicedirektør 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185557
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185557
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212510
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212510
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212510
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212496
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212496
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212486
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212486

