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Eksamensadministration 
under XPRS, prøver med va-
riable underfag 
Sidst opdateret 6-1-2011/version 1.1/UNI•C/Steen Eske  

Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksa-

mensadministration under XPRS. Du kan komme til den generelle vej-

ledning ved at klikke her. Fra den generelle vejledning kan du få overblik 

over de øvrige vejledninger og linke direkte til dem. 

Hvad er prøver med variable underfag? 
Prøver med variable underfag er prøver hvor en elev har en tværfaglig 

opgave som omfatter fag der er individuelle for den enkelte elev. 

Eksempler er elevernes studieretningsprojekter, større skriftlige opgaver 

og Studieområdet – det internationale område (hhx). 

Prøvekalender 
For studieretningsprojekter udmeldes der fra XPRS en eller flere særlige 

terminer. I modsætning til de faste eksamensterminer (vinter, sommer og 

sygeeksamen) knytter EASY-A ikke automatisk EASY-A terminer til 

disse terminer. 

Det er op til skolen selv at afgøre hvilken EASY-A termin den vil anven-

de for de enkelte XPRS-terminer. 

Dog gælder det at hver EASY-A termin kun må være knyttet til én 

XPRS-termin. Termin 1207 må således ikke knyttes til SRP1 (de studie-

retningsprojekter der afleveres i efteråret), da denne termin allerede er 

knyttet til vintereksamen 2007. 

Skolen beslutter hvilken EASY-A termin der skal anvende til de respek-

tive terminer. Når det er sket registreres sammenhængen mellem EASY-

A terminerne og XPRS-terminerne på vinduet C134 XPRS prøvekalen-

der. 

http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/dokumenter/Eksamen/Administrative_vejledninger/Eksamensadministration_XPRS.htm
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For SRP gælder det specielle at skolen kan anvende en eller to terminer i 

henholdsvis december og januar. Anvender skolen kun en af disse skal 

det være den XPRS-termin der kaldes SRP uanset om den ligger i de-

cember eller januar. Hvis skolen anvender begge terminer skal december 

terminen knyttes til SRP mens januar terminen knyttes til SRP2. 

Hold 
For at det skal være muligt at indberette oplysninger om hvilke fag der 

indgår i hver enkelt elevs opgave/projekt, er det nødvendigt, at oprette 

holdene på en bestemt måde i EASY-A. 

Der skal oprettes nogle hold hvor ’overfaget’ fx Studieretningsprojektet 

knyttes til holdet. På dette fag skal der være eksamenstermin fx 1107 sva-

rende til ovenfor. Til dette hold knyttes de elever som vejledes samlet. 

Desuden skal der til holdet knyttes alle de fag (’underfag’) der indgår i 

disse elevers projekter/fortefoliemapper. På disse fag må der ikke være 

eksamenstermin. Fra dette hold er det kun studieretningsprojektet som 

fag, der skal indberettes/udtrækkes. 

Der skal på skolefag-på-hold eller fagfordelingen være knyttet lærere til 

alle underfagene, men ikke til overfaget. 

Indberetning af elever til prøve 
Som det fremgår at den udmeldte papirudgave af prøvekalenderen (versi-

on 3) skal der ikke indberettes elever til prøve for studieretningsprojek-

terne. 
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Udmelding af prøvefag og censorfag 
Udmeldingen af prøvefag og censorfag er kun relevant i den sammen-

hæng hvor der er indberettet elever til prøve (Studieområdet – Det inter-

nationale område).  

Udmeldingen er principielt den samme som ved de øvrige terminer. Se 

evt. den overordnede vejledning om eksamensadministration under 

XPRS. 

Tilbagemeldingen vil bestå i én række for hver elev. De elever der er i 

gruppe 1 skal så til eksamen, mens de der er i gruppe 2 ikke skal til ek-

samen. For de prøver/opgaver alle eleverne skal aflevere vil alle eleverne 

være i gruppe 1. 

Censorfaget for hver enkelt elev vil fremgå af udskriften C156 XPRS 

Prøvefag. 

Formering af eksamensbegivenheder 
På dette punkt adskiller denne type prøver sig væsentligt fra andre prø-

ver. Det hænger sammen med at det fra XPRS side betragtes som én prø-

ve, for hver enkelt elev. 

Skriftlige opgaver der ikke skal forsvares mundtligt: 

Det første du skal gøre, er at undersøge hvilken evalueringsform det er 

der er meldt ud til det pågældende fag. Det vil typisk være SS. Oplysnin-

gen kan findes på vinduet C150 Fag og prøver (menu: Stamdata → 

XPRS). 

 

Du skal så oprette et antal eksamensbegivenheder med denne evalue-

ringsform (det er formodentlig en datafejl at 04936 Studieområdet i stu-

dieretningsforløbet (htx) er udmeldt med evalueringsformen SS (prøve-

koden SS1 i XPRS-terminologi). 

Du skal formere dine eksamensbegivenheder efter følgende retningslin-

jer: 

 til én eksamensbegivenhed må du kun knytte elever med samme fag 

 til én eksamensbegivenhed må du kun knytte elever, hvis opgaver 

skal rettes af samme lærer (typisk vejlederen) 

http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/dokumenter/Eksamen/Administrative_vejledninger/Eksamensadministration_XPRS.htm
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Antallet af elever på en eksamensbegivenhed har her ikke den stor betyd-

ning da der ikke er noget ’startgebyr’ for hverken censor og lærer dvs. 

det gør ikke så meget at eksamensbegivenhederne evt. er forholdsvis små 

(ud over det administrative besvær dette kan medføre). 

Lærere knyttet til eksamensbegivenheden: 

For at understøtte dette arbejde er der indført et batchjob C196 Tilknyt 

eksaminatorer til eksamen i fag med underfag som – med udgangspunkt i 

censorfaget – forsøger at sætte eksaminator(er) på hver enkelt elev. 

Batchjobbet kan kun sætte censorer på eleven hvis ’systemet’ til de af 

elevens underfag – som ikke er censorfag – kan identificere én lærer der 

har undervist eleven i det pågældende fag på det aktuelle hold (via skole-

fag-på-holdplacering/skolefag-på-hold/fagfordeling). 

Det er en helt frivillig sag om du ønsker at anvende batchjobbet og du 

kan selv arbejde videre med de eksaminatorer batchjobbet har sat på.  

Batchjobbet skal afgrænses til skolefag og niveau (det skal være et fag 

som har underfag). Desuden kan batchjobbet afgrænses til termin og ek-

samensbegivenhed. 

For hver eksamensbegivenhed som er omfattet af afgrænsningerne be-

handles hver elev på eksamensbegivenheden på følgende måde: 

 Systemet finder de af elevens underfag som ikke er censorfag. 

 For hvert af disse fag undersøges det så om der kan identificeres 

én og kun en mulig eksaminator: 

 Det gøres ved først at undersøge om der en knyttet en lærer 

direkte til skolefaget på elevens holdplacering.  

 Hvis der ikke er nogen lærer tilknyttet undersøges det om 

der er knyttet en lærer til skolefag-på-holdet.  

 Hvis det heller ikke er tilfældet undersøges det om der er 

knyttet én og kun én lærer til skolefaget på holdet i fagforde-

lingen. 

 Hvis det på denne måde er lykkedes at identificerer én og kun én 

lærer som mulig eksaminator knyttes denne lærer til eksamensbe-

givenheden med N til Alle elever og samtidig knyttes den pågæl-

dende elev til denne eksaminator. 

Hvis det ikke er muligt at knytte en eksaminator til en elev vil det fremgå 

af loggen til batchjobbet. 

Bemærk, at det normalt vil være nødvendigt at ændre rækkefølgen ele-

verne kommer til eksamen i. Det skyldes at der inden indberetningen af 

prøveplanen skal være dannet individuelle eksamensplaner for eleverne. 

Når der så – efter udmeldingen af censorer – sættes eksaminatorer på 

eleverne vil de elever der har samme eksaminator ofte ikke komme op 

efter hinanden. Det skal du ændre således at eleverne med samme censor 
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kommer op efter hinanden – både af hensyn til eksaminatorerne og cen-

soren. Det kan du enten gøre direkte på vinduet A654 Fordel elever eller 

ved at slette de individuelle eksamensplaner og danne dem igen (så vil 

systemet tage hensyn til eksaminatorerne). 

Skriftlige opgaver der skal forsvares mundtligt: 

Det første du skal gøre er at undersøge hvilke prøveform det er, der er 

meldt ud til det pågældende fag. Det vil typisk være MDT eller SAM. 

Oplysningen kan findes på vinduet C150 Fag og prøver (menu: Stamdata 

→ XPRS). 

 

Du skal så oprette et antal eksamensbegivenheder med den aktuelle prø-

veform. Det er ikke så lige til endda. 

Du skal formere dine eksamensbegivenheder efter følgende retningslin-

jer: 

 til én eksamensbegivenhed må du kun knytte elever med samme cen-

sorfag 

 af hensyn til økonomien bør der, om muligt, være et passende antal 

elever knyttet til en eksamensbegivenhed 

 af hensyn til økonomien bør der, om muligt, kun være elever fra et 

vejledningshold knyttet til en eksamensbegivenhed (hvis der er elever 

fra flere hold udløses der 2 gange starttimer med de nugældende ar-

bejdstidsaftaler) 

Som det fremgår, er der forskellige hensyn som trækker i hver sin ret-

ning. Der kan derfor ikke giver nogen faste retningslinjer for hvorledes 

eksamensbegivenhederne bedst formeres. 

Hvis der ikke er udmeldt censorfag gør det opgaven noget simplere idet 

du så kan sætte alle de elever der er udtrukket fra samme vejledningshold 

til samme prøve.  

Det kan du ikke gøre hvis der er udmeldt censorfag, idet eleverne på et 

vejledningshold typisk vil kunne få forskellige censorfag. 

Lærere knyttet til eksamensbegivenheden: 

Når UVM har allokeret censorer, skal der sættes lærer på begivenheden. 

Læreren skal være en af de lærere der er knyttet til et af underfagene på 

holdet og dække et andet fag end censorfaget. Censorfaget fremgår af 

eksamensbegivenheden. 
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Indberetning af prøveplan 
Når først eksamensbegivenhederne er formeret, er indberetningen af prø-

veplan den samme som ved andre prøveterminer. Se vejledningen indbe-

retning af prøveplan. 

Indberetning af realiseret prøveplan 
Indberetning af den realiserede prøveplan adskiller sig ikke fra den nor-

male indberetning af realiseret prøveplan. Se vejledningen om indberet-

ning af realiseret prøveplan. 

 

http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/dokumenter/Eksamen/Administrative_vejledninger/Eksamensadministration_XPRS_proveplan.htm
http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/dokumenter/Eksamen/Administrative_vejledninger/Eksamensadministration_XPRS_realiseret_proveplan.htm

