
Eksamensvejledning til vejledere og studerende ved Mat1-projektet 2021    

 

I anledning af Covid-19 situationen har vi justeret den sædvanlige eksamensform.  Den mundtlige del 
af eksamen foregår i mødeprogrammet Zoom.  

Inden eksamensdagen:    

1. Vejleder opretter et Zoom-møde for hver af de (normalt) fem grupper. Det skal være med 
password og med tilvalget Waiting Room. I Advanced Options tilvælges ”Enable join before 
host”. 

2. Vejleder orienterer den enkelte gruppe om hvornår det er dens tur, og hvilken Zoom adresse 
samt password gruppen skal bruge. Endelig skal gruppen kende rækkefølgen for 
eksaminationen af dens medlemmer.  

3. Vejleder giver på sidste vejledningsmøde grupperne en grundig briefing om den mundtlige 
eksamens form og indhold, således at forventningerne til eksamen er afstemte.  

Indholdet i eksaminationen:    

1. Eksamen indledes med at gruppen giver en fælles præsentation af deres arbejde/rapport på 
ca. 12 minutter. Alle gruppemedlemmer skal deltage i præsentationen. Derefter tilbageføres 
gruppen til Waiting Room, hvorefter gruppemedlemmerne kommer ind én ad gangen til 
individuel eksamination. En gruppeeksamen tager 75 minutter for en seks-mandsgruppe 
incl. votering mv. og tilsvarende hvis gruppen er mindre eller større. 

2. Hver individuel eksamination indledes med at den studerende fremviser sit studiekort og 
siger sit navn.  

3. Den studerende skal selvfølgelig kunne diskutere indhold, resultater og perspektiver i 
opgaven/rapporten, men han/hun skal også mere detaljeret kunne forklare hvordan vigtige 
matematiske begreber og metoder er bragt i spil i rapporten og præsentationen.   

Særlige forhold du skal være opmærksom på:  

1. Det er dit ansvar at dit tekniske udstyr (pc, internetforbindelse og Zoom client) er opdateret 
og i orden og matcher eksamensformen.  

2. Afprøv dit udstyr grundigt inden eksamen, så du er klar til Zoom eksamen som kræver at du 
er på med velfungerende audio og video.  

3. Vær sikker på at du har mødets Zoom adresse og password parat.  
4. Du må ikke optage eksaminationen, hverken video eller lyd, det vil blive betragtet som 

eksamenssnyd.  
5. Du vil modtage din projektkarakter ved individuel mail nogle få dage efter eksamen. 

Karakteren baseres på dels den fælles rapport og præsentation, dels din individuelle 
præstation under eksaminationen.  

6. Hvis noget går galt på dagen så skriv til Lene Matthisson på lemat@dtu.dk.  

 

Matematik 1-teamet 
31/3 2021,  DTU Compute    

 


