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AFLYSNING AF PRØVER OG ÅRSKARAKTERER

Så kom bekendtgørelsen omkring de aflyste prøver endelig, og med undtagelse af aflysning af EP’erne var
der heldigvis ikke de store overraskelser i forhold til de ting, som allerede var meldt ud i breve og vejledninger
fra ministeriet. Vi har dog i dag har fået mundtlig bekræftelse fra STUK om at der kommer nye bagsidetekster
med henvisning til nødbekendtgørelsen. Tidshorisonten er ukendt, men de er bekendt med at det haster.
Vi har løbende drøftet de systemtekniske forhold med DXC, og nu hvor bekendtgørelsen er ude, har
vi aftalt at de allerede på tirsdag afholder en online DEMO af hvordan man skal forholde sig i forhold
til offentliggørelse af eksamen, registrering af de ekstraordinære årskarakterer m.m.
VUCHosting opfordrer på det kraftigste til at man som superbruger og/eller eksamensmedarbejder
deltager i demoen (deltagelse er gratis). Hotline vil være lukket for alle telefoniske henvendelser fra
kl. 12.30 tirsdag pga. demoen. TILMELDINGSOPLYSNINGER finder du på næste side.
Ministeriet har lagt op til at der ikke skal ændres i de studieadministrative systemer. Der er heller ikke udmeldt
nogen ændringer på snitfladerne til eksamensdatabase, XPRS eller STIL’s aktivitetsindberetningssystem.
Tastning af karakterer i systemet vil foregå ved at anvende eksamensmodulerne i Ludus til at taste både
prøvekarakterer og årskarakterer ophævet til prøvekarakterer. Ved DXC’s demo vil måden man undlader at
offentliggøre aflyste prøver uden at slette eksamenstilmeldinger blive gennemgået. Dette for både det
scenarie at ALLE på et hold skal til prøve, INGEN på et hold skal til prøve, og NOGEN på holdet skal til prøve.
Vi er blevet spurgt til muligheden for at anvende rækkefølgelister til styring af vurderingssamtaler, og dette kan
ikke anbefales. Ønsker den enkelte lærer at registrere samtalen i kursistens skema kan der evt. oprettes en
begivenhed til dette. Der vil ikke være særlig systemunderstøttelse til lærerens registrering af årskarakterer –
anvend evt. den almindelige karakterliste som dokumentation og tastegrundlag, ligesom I plejer.
Forlængelse af undervisningsperioder.
Vi har kontaktet Center for Institutionsdrift og Administration med henblik på endelig afklaring
af hvordan undervisning i den forlængede nødundervisningsperiode skal registreres. Indtil vi
har et klart svar fra ministeriet er vores anbefaling at man IKKE retter på undervisningsperioder
for at forlænge holdets løbetid, da dette vil rykke kursisternes tælledato og dermed har
indvirkning på taxameteret, og vi forventer ikke at der skal rettes i taxameter i forbindelse med
forlængelse af nødundervisning. Vi henviser i øvrigt til STUK for yderligere afklaring.

TILMELDING TIL DXC’S DEMO

BESKRIVELSE AF DEMOEN:
DXC’s anbefalinger til håndtering af eksamen i LUDUS Suite efter
UVM’s udmeldinger ifm. Covid-19
•
•
•
•
•

Frigivelse af eksamensplaner
Frigivelse af censurplaner og censoropgaver
Indlæsning og frigivelse af censurplaner til mundtlig og skriftlig eksamen.
Indlæsning og frigivelse af mundtlige og skriftlige censoropgaver.
Offentliggørelse af eksamensplaner.
Offentliggørelse af års- og eksamenskarakterer (årskarakterer alene for STK).

FJERNSUPPORT

T

Vi har nu fået en erhvervsløsning til Teamviewer,
sådan at hotline i supportsager, kan følge med på
din skærm.
Du behøver ikke at have Teamviewer installeret på din egen
maskine, men kan starte en session direkte fra vores
hjemmeside efter aftale med hotline.

Med venlige Cyber-hilsner fra Christel, Mia og Sisse
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