Regler for prøvedeltagere, som benytter computere ved de skriftlige prøver
Prøvedeltager medbringer egen computer. Tablets som f.eks iPads kan ikke
godkendes.
Det er kursistens eget ansvar, at nedenstående regler overholdes. Bliver det under
prøven observeret, at man bryder reglerne, vil det kunne medføre øjeblikkelig
bortvisning fra prøven!!!
1. ”Grammatikkontrol og løbende grammatikkontrol ” skal være slået fra ved prøvens begyndelse.
Hvis man ikke kan finde ud af at slå det fra selv, er der normalt en tekniker tilstede, der måske kan
hjælpe.
2. Det er forbudt at anvende internet. Trådløst net skal være slået fra.
Husk at trådløst internet på computere nogle gange logger på trådløst internet automatisk. Derfor
bør man slukke for trådløst internet på knappen på computeren eller evt. deaktivere det trådløse
netværkskort i styresystemet.
3. Bluetooth skal være slået fra.
Bluetooth er generelt slået fra på computere som standard, men man bør tjekke, om der bliver
udsendt bluetooth signaler fra ens computer.
NB! Mus, tastaturer o.lign. som bruger bluetooth til forbindelse er ikke tilladt.
4. Prøven skal være printet og forefindes på papir ved prøvens afslutning. Det er kursistens eget
ansvar at sørge for dette.
Derfor bør man løbende udskrive, så man har noget at aflevere ved prøvens afslutning i tilfælde af
tekniske problemer.
Det er også kursistens eget ansvar at tage højde for, der ofte er kø de sidste minutter, før prøven
slutter, fordi mange gerne vil udskrive.
5. Eksamenslokalet vil under prøven blive scannet for radiosignaler.
Hvis en computer udsender radiosignaler medfører det øjeblikkelig bortvisning.
6. For at bidrage til et roligt miljø skal lyden på computere været slået fra.
7. Før delprøven ”skriftlig fremstilling” vil du få udleveret et USB-stik med det prøvedokument, som
skal anvendes til at skrive opgaven i. Du skal kunne åbne .doc-filer på din computer .
8. Der er en tekniker tilstede ved prøven, som fungerer som eksamensvagt og kan forsøge at afhjælpe
tekniske problemer.
Hvis dit styresystem ikke er på dansk eller engelsk, kan du ikke påregne hjælp med tekniske
problemer.
9. Du skal selv sørge for at have adgang til de til prøven tilladte ordbøger på din computer.
10. Hvis du under prøven åbner andre dokumenter, end dem på det udleverede USB eller tilladte
ordbøger, medfører det bortvisning.

