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Overordnede rammer for undervisning og eksamen i forårssemestret 2021
Baggrund
Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) godkendte den 18. juni 2020 overordnede rammer for undervisning og
eksamen i efterårssemestret 2020 1. Rammerne var udarbejdet med udgangspunkt i COVID-19-situationen i juni
2020 med henblik på at understøtte uddannelsernes planlægning af undervisnings- og eksamensaktiviteter i
efterårssemestret 2020 og var indstillet af en nedsat taskforce. De angivne anbefalinger og scenarier var baseret
på Sundhedsstyrelsens krav om afstand mellem personer i alle undervisnings- og vejledningslokaler i juni 2020.
Da situationen og de nationale rammer løbende ændrer sig, er der fortsat behov for at få fastlagt fælles overordnede rammer for undervisning og eksamen i forårssemestret 2021 for at sikre, at planlægningen af F2021 kan
begynde under kendte forhold. Formålet er, at alle planlagte studieaktiviteter kan gennemføres trods fortsatte
evt. begrænsninger grundet COVID-19. DSUR har derfor den 17. september 2020 besluttet, at den nedsatte
taskforce skal komme med en revideret indstilling til fælles overordnede rammer for undervisning og eksamen i
forårssemestret 2021.
Afgrænsning
Det følgende udgør de fælles overordnede rammer for undervisning og eksaminer i forårssemestret 2021 på
AAU. Rammerne omfatter hele forårssemesterets undervisnings- og eksamensaktiviteter og omfatter Campus
Aalborg, Campus Esbjerg og Campus København. Rammerne består af overordnede anbefalinger og scenarier
til understøttelse af uddannelsernes tilrettelæggelse og planlægning af undervisnings- og eksamensaktiviteter.
Det har i arbejdet været en præmis, at rammerne kun omfatter områder/anliggender, hvor det har været nødvendigt at foretage ændringer af praksis på baggrund af myndighedernes nuværende råd og vejledninger omkring
COVID-19. Set i lyset af COVID-19 er det samtidig væsentligt, at tilrettelæggelsen af undervisnings- og eksamensaktiviteter i forårssemestret 2021 dels fortsat gennemføres med et særligt fokus på faglig og social integration med henblik på fastholdelse af studerende gennem et veltilrettelagt semester, og dels trækker på erfaringerne fra den fysiske nedlukning i forårssemestret 2020 og tilrettelæggelsen af efterårssemestret 2020.
Bestemmelser
Generelt
Alle undervisnings- og eksamensaktiviteter skal gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes råd,
vejledninger og restriktioner omkring COVID-19 og AAU-regler vedr. forebyggelse af coronasmitte, som udmønter myndighedernes retningslinjer for Aalborg Universitet 2.
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Fælles overordnede rammer for undervisning og eksaminer i efterårssemesteret 2020 kan ses i WorkZone sags.nr. 2020-400-00464.
AAU-regler og anden relevant information om coronavirus samt link til offentlige myndigheders hjemmesider kan ses på
https://www.aau.dk/coronavirus.
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De efterfølgende anbefalinger og scenarier er baseret på Sundhedsstyrelsens krav om afstand mellem personer
i undervisnings- og vejledningslokaler. Det er institutternes ansvar at sørge for overholdelse af afstandskrav samt
understøttelsen af andre smittereducerende regler, beskrevet i AAU-regler vedr. forebyggelse af coronasmitte,
såsom afspritning af borde, mulighed for afstand ved indgang og udgang til lokaler samt i pauser.
Fælles overordnede anbefalinger og scenarier for undervisning
Generelt bør fokus for planlægning af undervisningen være
1. at understøtte faglig og pædagogisk kvalitet. Campus-aktiviteter i samspil med digitale aktiviteter skal sikre
meningsfuld interaktion og værdifulde læringsrum. Studierne skal have fokus på at understøtte et godt studiemiljø og de studerendes sociale samvær bl.a. ved at sikre, at en betydelig del af undervisning og vejledning afvikles ved fysisk tilstedeværelse. Alt afhængig af de konkrete uddannelsers fysiske lokationer, antal
studerende på et hold, osv., vil der dog mange steder igen være behov for gentænke elementer af semestrets aktiviteter, så de kan udføres både sundhedsmæssigt og pædagogisk-didaktisk forsvarligt.
2. at alle uddannelser trækker på erfaringerne fra den fysiske nedlukning i forårssemestret 2020 og erfaringerne
fra efterårssemestret 2020 og fortsætter med digitale elementer i undervisnings- og studieaktiviteter, hvor
det er pædagogisk-didaktisk meningsfuldt, og hvor erfaringerne er positive. Fokus bør også ligge på semester- og uddannelsesintern koordination af forskellige didaktiske formater samt udvikling af nye blandingsformer med det formål at tilbyde de studerende bedre undervisning og en større variation af undervisningsformer. Dette kan med fordel ske i samarbejde med CDUL og e-læringskonsulenterne.
Begge anbefalinger understøtter læring på forskellige måder. De skal tænkes sammen for at overholde myndighedernes sundhedskrav og for at fremme udviklingen og integration af forskellige læringsformater.
Understøttelse af den faglige og sociale integration og fastholdelse af studerende har høj prioritet, og derfor bør
det prioriteres, at alle studerende på AAU´s ordinære fuldtidsuddannelser og deltidsuddannelser uanset semester bliver tilbudt en betydelig andel fysisk undervisning og vejledning i forårssemestret 2021 under hensynstagen
til AAUs pædagogiske model og de enkelte uddannelsernes lokalemæssige forhold.
Det kan overvejes at sprede den fysiske tilstedeværelse. Undervisning sen eftermiddag og/eller om aftenen vil
nivellere antal personer i AAU-bygninger og brugen af den kollektive trafik og vil kunne minimere smittefare. Dette
kan med fordel ske med hensyntagen til bl.a. dårligere kollektive trafikmuligheder om aftenen, studerende med
børn, studiejob mv.
Institutterne, som har personaleledelsesansvaret, afgør, om underviseres og eksaminatorers evt. ønsker om ikke
at gennemføre fysisk undervisning eller eksaminer skal tilgodeses.
Lokaleanvendelse
Den minimerede personkapacitet i auditorier og undervisningslokaler kan give udfordringer ift. undervisningsplanlægningen. Hvis der ikke er plads til alle studerende, er mulige scenarier f.eks.:
•
•
•
•
•

Omlægning til online undervisning for alle studerende på holdet
Opdeling af studerende i mindre hold og dublering af undervisningen
Opdeling af studerende i to hold, som på skift har fysisk undervisning og online undervisning
Fysisk undervisning og samtidig streaming samt evt. optagelse af forelæsning
Online forelæsning/undervisning som grundlag for efterfølgende øvelser, workshop, gruppearbejde med
fysisk tilstedeværelse.
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Nogle moduler er udpræget praksis-baseret, fx laboratorieundervisning, og tilbydes som udgangspunkt ikke virtuelt. I tilfælde af corona-betinget fravær, opfordres institutterne til at tilbyde alternativ undervisning for at sikre
det nødvendige læringstilbud til alle studerende.
Studienævnene vurderer i samarbejde med studielederen, hvad der giver bedst faglig og pædagogisk/didaktisk
mening på det enkelte studie.
Fælles overordnede anbefalinger for eksaminer
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i september 2020 udstedt en ændringsbekendtgørelse til eksamensbekendtgørelsen 3, hvori kravet om, at der skal være en tilsynsførende til stede ved digitale prøver ophæves 4.
Såfremt et studienævn og studielederen som følge af COVID-19-situationen ønsker en ændring af den prøveform, der fremgår af studieordningen, kræver det en dispensation fra studieordningen 5.
I situationer, hvor der af sundhedshensyn skal prioriteres, anbefales det, at studerende har mulighed for at deltage i fysiske mundtlige eksamener i deres bachelorprojekter, kandidatspecialer og afsluttende masterprojekter
under hensynstagen til enhver tid gældende sundhedsmæssige krav.
I forhold til eksamen har studerende i risikogrupper mulighed for at søge studienævnet om dispensation til at
prøven afvikles digitalt i stedet for fysisk eller fra digital til fysisk 6.
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BEK nr. 1332 af 10. september 2020 om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen).
4 Universitetet skal dog fortsat etablere sikkerhedsforanstaltninger svarende til dem, der almindeligvis gælder for afvikling af prøven.
5 Der skal sendes en begrundet ansøgning til Uddannelsesjura, der behandler sagerne på vegne af prodekanen for uddannelse. Information om eksamensområdet på AAU kan ses på https://www.studieservice.aau.dk/eksamen/ og de særlige regler og ordninger grundet COVID-19 kan ses på https://www.studieservice.aau.dk/studielegalitet.
6 I henhold til Vejledning til institutterne om håndtering af studerende, der er forhindret i at deltage i undervisning og eksamen på grund af
forhold, der er direkte relateret til COVID-19 udarbejdet af Uddannelsesjura – kan ses i WorkZone sagsnr 2020-606-00073.
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