Det gode eksempel
- Adobe Connect på SDU

Mundtlig eksamination over Adobe Connect

Kort og godt

Baggrund
I løbet af de sidste tre år, har der været afholdt mere end
50 mundtlige eksamener via Adobe Connect (AC) på SDU.
Der kan være tale om eksamener med udgangspunkt i
trækkespørgsmål, med eller uden forberedelse, eller andre
større projekt- eller kandidatforsvar. På SDU er AC i stor
udstrækning blevet anvendt ved kandidatforsvar på Erasmus
Mundus studiet i ”Tourism Management”.

•

Forløbet
Før en eksamination i AC er det vigtigt, at deltagerne tager
et individuelt ”Crash Course” i systemet, der udbydes af
E-læringsenheden og kun tager 20-30 minutter inklusiv et
tjek af det tekniske udstyr. Dette kursus behøver man kun
første gang, man prøver systemet, efterfølgende skal systemet blot testes før eksamen. Typisk sidder den studerende
og vejleder sammen, og censor alene. men andre scenarier,
som fx at alle deltagere sidder alene, eller vejleder og censor
sidder sammen, kan også sagtens forekomme, så længe den
studerende er under opsyn. Selve eksamenen i AC foregår
næsten som den traditionelle form. Censor og vejleder
mødes først og snakker kort, den studerende holder sit
oplæg, og der stilles spørgsmål hertil, hvorefter der voteres
og gives karakter. Der bruges normalt powerpoint og evt. en
”pointer”, der gør det nemt at vide, hvad den studerende taler
om undervejs i en eventuel præsentation. Censorformand
Ivan Sørensen har prøvet mundtlig eksamination i AC flere
gange og synes, det virker rigtigt godt og er vejen frem når
censor, vejleder og studerende er geografisk spredte. Han er
flere gange bare mødt op på SDU og har ladet E-læringskonsulent Christopher Kjær tage sig af det tekniske.

•

Erfaringer og evalueringer
Generelt synes de deltagende, at eksamination over AC
virker rigtigt godt. Censorerne bemærker at deres teknologiskræk forsvinder, efter de har fået ”Crash Course” i systemet, og de ser, hvor godt det virker. Ingen af de studerende
har udtrykt nogen forhøjet nervøsitet eller problemer med
denne form for eksamination, og de har let ved at sætte sig
ind i det tekniske. Ivan Sørensen var nervøs for det manglende nærvær, men som alle andre deltagere har bemærket, er det slet ikke et problem, som de havde frygtet. Dog
er det vigtigt at AC kendes af alle brugere før eksamen,
gerne gennem brug i undervisningen, så de studerende og
underviser føler sig tilpas med anvendelsen. Her hjælper
E-læringsenheden med kurser før og live support under
eksaminationen.
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Muligheden for brug af Adobe Connect er der gennem gratis licenser til
ansatte og studerende ved SDU, og
teknisk og pædagogisk support fra
e-læringsenheden.
Der er stigende efterspørgsel efter
systemet, fordi Adobe Connect er
fleksibelt og giver tidsbesparelser og
ingen rejseomkostninger.
Adobe Connect er et godt redskab til
at afholde mundtlige eksaminationer
med, især hvis geografisk placering er
et problem.
Et link med “Test your connection”
sendes til alle deltagere inden eksamenen. Desuden får den studerende tilsendt retningslinjer for eksamenen.
Det er meget sjældent at systemet
ikke virker så længe der er blevet
udført en test forinden.

Kontakt
For mere information kontakt:
Christopher Kjær: ckjaer@sdu.dk
Christopher Kjærs uddybende artikel
om mundtlige eksaminationer i Adobe
Connect er tilgængelig her.
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