Eksamensadministration
under XPRS, eksaminatorer
på SRP-begivenheder
Sidst opdateret 17-11-2009/version 1.1/UNI•C/Steen Eske Christensen
Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration under XPRS. Du kan komme til den generelle vejledning 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 underfag?
Prøver med underfag er prøver hvor en elev har en tværfaglig opgave
som omfatter flere fag.

Hvad gør disse prøver specielle?
Det specielle ved disse prøver er at XPRS udmelder en censor pr. elev.
Det betyder at der til en sådan prøve kan komme flere forskellige censorer med hver sit censorfag.
Eksaminatorerne for en elev skal dække de af elevens fag der indgår i
opgaven og som ikke er censorfaget. Det betyder derfor at eksaminatorerne skal behandles individuelt for hver enkelt elev.
Det er en betydelig administrativ opgave.

Tilknytning af eksaminatorer til skriftlige
eksamener med underfag
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 skolefag-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 eksamensbegivenhed.

1

For hver eksamensbegivenhed som er omfattet af afgrænsningerne behandles 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 fagfordelingen.
 Hvis det på denne måde er lykkedes at identificerer én og kun én
lærer som mulig eksaminator knyttes denne lærer til eksamensbegivenheden med N til Alle elever og samtidig knyttes den pågældende elev til denne eksaminator.
Hvis det ikke er muligt at knytte en eksaminator til en elev vil det fremgå
af loggen til batchjobbet.

Oversigt over elever, censorer og eksaminatorer
På grund af den individuelle tilknytning af censorer og eksaminatorer kan
det være vanskeligt at få et overblik over disse eksamener, specielt de
mundtlige.
Der er kommet en ny udskrift C197 Elever der skal eksamineres. Udskriften viser for hver eksaminator og eksamensbegivenhed (vedkommende skal fungere i) hvilke elever eksaminatoren har, hvornår eleverne
skal til eksamen, hvem der er censor, censorfaget og eksaminationsfaget.
For skriftlige prøver dog ikke tider for den enkelte elev, men kun for eksamensbegivenheden som helhed.
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Elever, der skal eksamineres
Eksaminator: BHE Bjarne Henriksen

Afd. Afd1

Ansvarsområde Ans1

Eksamen: 2008-samf.C
Elev
Peter Jensen
Poul Holmgren
Sune Thomsen
Etc…

Fag 04830 C Samfundsfag Eval: MDT Tid: 13.06.2008 09:00 14.06.2008 14:00
Censor
Eksam.
Dato
Tidsrum
Censor
fag
fag
13.06.2008 09:30 - 10:00 Karl Sørensen
04830 C Samfundsfag 04830 C Samfundsfag
13.06.2008 10:00 - 10:30 Karl Sørensen
04830 C Samfundsfag 04830 C Samfundsfag
13.06.2008 10:30 - 11:00 Karl Sørensen
04830 C Samfundsfag 04830 C Samfundsfag

Eksamen: Underfag2008 Fag 04939 - Erhvervscase Eval: MDT Tid: 15.06.2008 09:00 15.06.2008 14:00
Censor
Eksam.
Elev
Dato
Tidsrum
Censor
fag
fag
Emma Helman
13.06.2008 09:30 - 10:00 Karin Mufasa
04819 Stud. proj04803 A Engelsk
04830 C Samfundsfag
Emil Holm
13.06.2008 10:00 - 10:30 Karin Mufasa
04819 Stud. proj04803 A Engelsk
04830 C Samfundsfag
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