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Pensum og Regler for skriftlig prøve i forårspensum mandag 17. maj 2021, ver.3 

Pensum: eNoterne 01-29, se menupunktet eNoter på kursets hjemmeside. 
 
Om prøvens form og indhold:  
På grund af corona situationen bliver det ikke muligt at afholde skriftlig eksamen i forårspensum 17. maj 
og skriftlig omeksamen i efterårspensum 29. maj som stedprøver på DTU. Begge eksaminer bliver i stedet 
afholdt som online hjemmeeksamen på de samme datoer med fuld adgang til internet og alle tilladte 
hjælpemidler. De får følgende form: Eksamen varer 3.5 timer. Første 1.5 timer er opgaver der stilles og 
besvares i Maple TA (et værktøj som I kender fra ugens test, hjemmeopgaver og temaøvelser). Sidste 1.5 
timer er en essayopgave der stilles i en pdf og som afleveres i en pdf. Imellem første og sidste del er der 
indlagt en pause på en halv time. Bemærk at den sædvanlige færdighedsprøve uden hjælpemidler i Maple 
TA udgår. 
 
Tekniske detaljer:  
 Du er selv ansvarlig for at dit udstyr og internetforbindelse er up to date og i orden. 
 9:00 til 10:30 arbejder du med opgaver som stilles og besvares i MapleTA. Du kender konceptet fra 

årets hjemmeopgavesæt, og du finder opgaverne på dit sædvanlige menupunkt for ugens test på DTU 
Inside.  

 10:30 til 11:00 pause. 
 11:00 til 12:30 arbejder du med en essayopgave, konceptet kender du fra efterårets og forårets 

hjemmeopgavesæt. Essayopgaven finder du fra kl. 11:00 på adressen eksamen.dtu.dk. Log ind med 
dit DTU brugerlogin. Din besvarelse uploades i PDF samme sted. NB: Upload kun én fil, 
ekstramateriale vil ikke blive bedømt. 

 Tjek i forvejen at du kan logge ind på eksamen.dtu.dk!  
 Du må bruge Maple, eNoter osv., men du må ikke kommunikere direkte eller elektronisk med andre.  
 Det er ikke tilladt at hjælpe andre eller modtage hjælp fra andre.  
 Din besvarelse går efter aflevering i automatisk plagiatkontrol. 
 Hvis du får tekniske problemer så skriv til eksamensvagterne uepe@dtu.dk og ksch@dtu.dk 
 
 
Pensum og Regler for skriftlig omprøve i efterårspensum 29. maj 2021, ver. 3 

Pensum: Uændret fra den ordinære prøve i december: eNoterne 1-18. 
Tekniske detaljer:  På nær klokkeslæt er regler og form som ved skriftlig prøve i forårspensum, 
se ovenfor.  
Klokkeslæt:  
 14:30-16:00 Opgaver i Maple TA 
 16:00-16:30 Pause 
 16:30-18:00 Essayopgave 
 
DTU Compute 
25. maj 2021 


