
Informasjon om muntlig eksamen i EDID4115 høsten 2020 

Muntlig eksamen vil bli gjennomført i Zoom med lyd og bilde. Sørg for at du er logget inn med UiO-

bruker i appen. Her finner du Zoom-appen: https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-

sanntid/videokonf/zoom/hjelp/kom-i-gang/installer.html 

Vi anbefaler også å laste ned Zoom-appen på et nettbrett og/eller mobiltelefon, hvis mulig. Da har du 

en reserveløsning hvis det skulle bli problemer med maskinen. Det er mulig å være pålogget fra flere 

enheter samtidig.  

Hastigheten på hjemmenettverket ditt kan variere, og hastigheten vil være avgjørende for om du 

eventuelt får sendt fra deg en video eller lignende i eksamensrommet. Kjør derfor en test på 

kapasiteten på din pc: https://www.nettfart.no  

Vi anbefaler at du har 5 mbps eller høyere på opplastningen. Husk at kapasiteten påvirkes av 

eventuell andre som bruker nettverket samtidig som deg. Kjør testen fra pcen og nettverket du skal 

bruke på selve eksamensdagen.  

På torsdag 12/11 kl. 13-14 vil det være mulig å teste eksamensrommet i zoom. Her anbefaler vi deg å 

logge deg inn og teste. Test alle enhetene hvor du har lastet ned Zoom-appen. I forkant må du kjøre 

en test her: https://zoom.us/test  

-- 

Topic: Test før muntlig eksamen i EDID4102 og EDID4115 

Time: Nov 12, 2020 01:00 PM  

https://uio.zoom.us/j/66555368718?pwd=WHhSRUo0ZmVpZXd5MmtsWVJQVkZJUT09 

Meeting ID: 665 5536 8718 

Passcode: TEST 

-- 

 

Hvis du ønsker å sitte på Blindern på muntlig eksamen, på grunn av ustabilt nettverk eller 

hjemmeforhold som vil gjøre det vanskelig å få gjennomført eksamen i Zoom med lyd og bilde, må du 

ta kontakt med Marie Stanghov Thorstensen på m.s.thorstensen@ils.uio.no senest fredag 13/11 kl. 

15.00. 

Dersom en del av din muntlige eksamen er å presentere en forhåndsinnspilt presentasjon/video eller 

presentasjon, har du anledning til å sende denne til faglærer/sensor på forhånd. Dette for å sikre at 

videoen/presentasjonen kan bli spilt av/delt med sensorene selv om du får problemer med 

opplastningen.  

Lenke til eksamensrommet og kandidatoversikt finner du her: 

https://uio.instructure.com/courses/26655/pages/eksamensrom-og-kandidatoversikt 

Eksamensrommet er et annet rom enn det dere har benyttet i seminarene, som har vært Pias 

personlige rom.  
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Forberedelser til eksamen i Zoom 

 Finn en egnet plass med nøytral bakgrunn, ikke foran et vindu.  

 Bruker du bærbar, ha skjermen i ansiktshøyde og tørk av fingeravtrykk og fettflekker fra 
skjermen. 

 Eksamenskandidater må ha ID-kort klart for fremvisning. Sensor sjekker ID når eksamen 
begynner.  

 Bruk reell bakgrunn av rommet, ikke legg på bakgrunnsbilde 

 Ansiktet ditt skal være godt synlig under eksamen.  

 Sett av god tid, det kan bli forsinkelser. 

 Sørg for å ha god internettforbindelse. Tilkobling rett i router, er mer stabilt enn Wifi. 

 Sørg for å ha installert Zoom og øv deg i programmet på forhånd. 

 Åpne Zoom-møteinvitasjonen og kontroller lyd og bilde. Det anbefales å bruke 

headset/øretelefon med ledning (ikke Bluetooth). Lyd direkte ut fra høyttaleren på 

maskinen og/eller innebygd mikrofon kan gi dårligere lydkvalitet. 

 

På selve eksamensdagen 

 Logg deg inn i rommet i god tid før oppsatt tidspunkt for din muntlig eksamen 

 Eksamensrommet er satt opp med venterom. Vent i dette rommet til du blir hentet inn av 

sensor.  

 Etter endt eksaminasjon vil sensorene flytte deg tilbake til venterommet mens de diskutere 

karakter. Du blir hentet inn i eksamensrommet av sensorene som gir deg sensuren på din 

eksamen. 

 

Hvis noe går galt under eksamen 

Dersom nettforbindelsen bryter eller du har tekniske problemer under eksamen kan du ringe på 

telefon 22 85 28 88.  

Dersom du blir syk eller ikke stiller til eksamen, ber vi deg om å varsle på epost digital-

eksamen@ils.uio.no eller telefon 22 85 28 88.  

 

Lykke til på eksamen! 
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