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Ad.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 
Ad.2. Orientering om kursusændringer som følge af omlægning af til digital undervisning 
FB redegjorde for arbejdet med at kortlægge de kurser, hvor der var større eller mindre problemer i 
forhold til at gennemføre al undervisning under de aktuelle omstændigheder. Eventuelle 
ændringer vil blive godkendt løbende af formanden. Umiddelbart ser det ud til, at der er færre 
kurser end forventet, som er meget berørte. Der er især udfordringer på feltkurserne. Måske kan 
man overveje at udskyde aktiviteter til august. 
 
Ad.3. Orientering om ændringer til reeksamen som følge af omlægning 
FB redegjorde for det tilsvarende arbejde med at få omlagt reeksamener, sådan at alle eksamener 
gennemføres. Dette skal meldes ud straks. 
 
Ad.4. Orientering om ændringer til ordinær eksamen som følge af omlægning 
Det blev drøftet om en udmelding kunne afvente nye meldinger fra statsministeren, men det er 
allerede stillet i udsigt, at de studerende informeres ca. 1. maj, ligesom der skal gives 3 ugers varsel. 



Det er heller ikke forventeligt, at noget kan ændres i større grad med hensyn til eksamen. Måske 
bliver det muligt at gennemføre de mundtlige eksamener på campus. Der var enighed om, at de 
studerende skal have en form for udmelding omkring 1. maj, for det er lovet allerede. Forskellige 
scenarier for gennemførelse af eksamener digitalt og på campus blev drøftet, herunder, at de 
udenlandske studerende skal have mulighed for at gå til eksamen digitalt uanset åbning eller ej. 
Det blev endvidere drøftet om der kan allokeres flere dage til de større mundtlige eksamener, som 
forventeligt vil tage længere tid at gennemføre via Zoom. Det er desværre ikke en mulighed, da 
eksamensplanen allerede er for presset. Man kan i stedet overveje at inddrage lørdage og 
søndage. Det blev endvidere drøftet, om eksamensplanen kan udvides ind i juli – i lyset af 
situationen, og det måtte desværre også afvises, da såvel undervisere, studerende og censorer 
allerede kan have lagt andre planer for juli. 
FB summerede problemstillingerne om og konkluderede, at der skal lægges en plan for hvordan 
det kan gøres, såfremt nogle eksamener kan flyttes tilbage til campus. Det kan blive nødvendigt at 
inddrage studienævnet i evt. beslutninger. 
 
Ad. 5. Eventuelt 
 
FB orienterede om, at det nu er meddelt, at Zoom må bruges til eksamen og votering. Der er en 
positiv risikovurdering. 
TAL forklarede, at der vil blive stillet support til rådighed, og at man er i gang med at drøfte det 
med IT-afdelingen. Der vil også komme vejledninger ud til de studerende og til undervisere om 
digitale eksamener. 


