
 
Information til undervisere ved Aarhus BSS 
 
AU er fysisk lukket, men aktiviteterne fastholdes. Det vil sige, at vi fastholder vores sædvanlige høje 
niveau, hvad angår undervisningen, men med andre redskaber end de sædvanlige. Derfor bedes alle 
undervisere planlægge undervisningen derefter. Det gør, at vi kan sikre kvalitet i undervisningen, og 
at vi i denne særlige situation kan understøtte de studerendes læring via forskellige digitale 
værktøjer. Det ved vi, at mange er jer allerede er i fuld gang med at finde løsninger på, hvilket vi 
værdsætter højt. 
 
Alle medarbejdere bedes løse normale arbejdsopgaver hjemmefra og anvende Skype, telefon eller 
andre digitale løsninger til virtuelle møder. Alle undervisere bedes endvidere kommunikere til 
studerende via Blackboard om, hvordan undervisningen i deres fag vil blive omlagt i de kommende 
uger. Det skal understreges, at vi løbende arbejder med at styrke og supplere den digitale 
infrastruktur for at sikre undervisningen.  
 
Undervisning fra mandag den 16. marts 2020 og to uger frem 

• Undervisningen afvikles iht. de eksisterende skemaer.  
• Undervisningen i starten af næste uge kan afvikles med værktøjer som fx Skype, Adobe 

Connect, kommenterede power points og lignende. Endvidere kan der forberedes materiale 
til de studerende, fx online gruppeøvelser, spørgsmål til litteratur mv. Hvordan dette gøres 
mest hensigtsmæssigt, er den enkelte undervisere bedst i stand til at vurdere. Inspiration til 
digitale værktøjer kan findes via hjemmesiden: 
https://medarbejdere.au.dk/corona/fjernundervisning/ 

• Vi arbejder med at etablere live-streaming af undervisning via ”Zoom”. Zoom fungerer med 
integration til Blackboard, men der er for nuværende begrænset kapacitet, hvorfor udfald i 
lyd og billede kan forekomme. Der arbejdes på en model for, hvordan værktøjet anvendes, 
og der kommer mere information om det på et senere tidspunkt.  

• Vejledning sker fortsat online/virtuelt i det planlagte og nødvendige omfang. Undervisere 
bedes informere de studerende via Blackboard eller AU-mail om, at de kan arbejde videre på 
skriftlige opgaver, som planlagt.  

 
Eksamen fra mandag den 16. marts 2020 og to uger frem 

• Skriftlige stedprøver, der finder sted inden for de næste 14 dage, ændres til en 
hjemmeopgave, hvor oprindelige eksamensdatoer og –tidspunkter fastholdes. Der 
informeres særskilt til de studerende via WISEflow og evt. Blackboard 

• Alle mundtlige eksamener konverteres ligeledes så vidt muligt til en hjemmeopgave. Der 
orienteres yderligere om dette via meddelelser i WISEflow og eventuelt via BlackBoard. 

• Hvad angår studerende, der skal til reeksamen i deres bachelorprojekt eller kandidatspeciale 
i den kommende tid, og hvor der normalt er mundtligt forsvar, vil den studerende få valget 
mellem at modtage en karakter på baggrund af den skriftlige opgave eller at gå op til et 
mundtligt forsvar. På grund af den fysiske nedlukning af universitetet vil det mundtlige 
forsvar foregå via Skype. Såfremt der er flere forfattere på specialet, orienteres de om, at 
alle får samme karakter for specialet, med mindre der afholdes mundtligt forsvar. Der 
afholdes mundtligt forsvar, hvis der bare er én studerende, der ønsker dette.  

 
Har I spørgsmål i forbindelse med ovenstående, bedes I rette dem til jeres respektive studieledere, 
som vil viderebringe dem til fakultetets taskforce på studieområdet.  


