Regler for brug af pc ved eksamen på Sprogskolen Kolding
I henhold § 32 i til ministeriets prøvebekendtgørelse nr. 1010 af 16. august 2010 om prøver
inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. fastsættes følgende regler for
anvendelse af pc ved eksamen på Sprogskolen Kolding:
§ 1. Pc kan anvendes ved skriftlige prøver under tilsyn, hvor hjælpemidler er tilladt ifølge
prøvebekendtgørelsen. Ministeriet fastsætter, ved hvilke prøver der kan anvendes pc.
§ 2. Eksaminer med brug af pc er omfattet af de samme regler som øvrige eksaminer.
§ 3. Ved eksaminer med brug af pc sørger sprogskolen for:
•
•
•

Opstilling af almindelige eksamensborde
Opsætning af kabler, ledninger og fremføring af strøm, se dog § 5
Strømførende stik

Stk. 2 Sprogskolen forbeholder sig ret til ved driftsstop af pc inden eksamens begyndelse at
flytte eksaminanden til et andet lokale med henblik på optimal udnyttelse af antal pladser til
eksamen med brug af pc.
§ 4. Ved tilmelding vælges prøveform – herunder brug af pc, hvor det er muligt.
Stk. 2. Overstiger antallet af eksaminander det antal pladser, sprogskolen stiller til rådighed
for eksamen med brug af pc, vil fordelingen af pladser foregå ved lodtrækning.
§ 5. Eksaminanden skal selv medbringe bærbar eller stationær pc og støjsvag printer samt
nødvendige forlængerledninger, fordelerdåser m.v.
Stk. 2. Nåleprinter og tilslutning af lyd på pc (uanset brug af hovedtelefon eller lignende) er
ikke tilladt.
Stk. 3. Eksaminanden er ansvarlig for det medbragte udstyrs driftssikkerhed. Der ydes ikke
teknisk bistand før, under eller efter eksamen. Driftsstop, forårsaget af individuelle driftsproblemer, medfører ikke forlænget eksamenstid eller tilladelse til omprøve.
§ 6. Eksaminanden får adgang til eksamenslokalet inden eksamen påbegyndes med henblik på
opstilling af pc og printer. Pc og printer skal være klargjort inden eksamens start. Nærmere
retningslinjer herfor findes i ”Vejledning for brug af pc ved eksamen”.
§ 7. Opgavebesvarelsen skal foreligge på papir i udfyldt stand, når eksamen er slut.
Stk. 2. Eksamensbesvarelser på disketter eller anden digital form bedømmes ikke, medmindre
andet fremgår af prøvebekendtgørelsen.
§ 8. Eksaminanden kan til enhver tid gå over til at skrive i hånden.
§ 9. Pc-udstyr kan normalt ikke tages ud af eksamenslokalet, før den sidste eksaminand har
forladt lokalet. Der vil ved opslag ved eksamenslokalet blive annonceret et omtrentligt
tidspunkt for, hvornår eksaminanden kan afhente udstyret.
§ 10. Eksaminanden bærer risikoen for skade på eller tyveri af pc-udstyr, mens det er placeret
i eksamenslokalet.

