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Vejledning 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.
Vejledningen vedrører håndteringen af undervisningssituationer, gruppearbejde og -dannelse, eksamenssituationer mv., hvor ovennævnte studerende kan have særlige behov
Vejledningen henvender sig til institutter og studienævn.
Senest opdateret: 21. august 2020.
FORMÅL OG AFGRÆNSNING
Formålet er at vejlede institutter og studienævn i forbindelse med håndteringen af henvendelser fra
studerende, der som følge af forhold direkte relateret til COVID-19 ikke kan møde fysisk op til enten undervisning eller eksamen. Vejledningen vedrører også håndteringen af situationer, hvor et
helt hold eller en hel klynge hjemsendes, fordi en eller flere studerende er smittet med COVID-19.

Vejledningen vil blive opdateret løbende i takt med at COVID-19-situationen ændrer sig.
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INDHOLD

1.0 Fysisk undervisning
I forbindelse med genåbningen af AAU, vil der være studerende, der af forskellige grunde ikke har
mulighed for at deltage i fysisk undervisning i kortere eller længere perioder. Det kan dreje sig om:
•
•
•
•
•

Studerende, der er i risikogruppen
Studerende, hvis nærmeste familie er i risikogruppen
Studerende, hvor der er mistanke om COVID-19
COVID-19-smittede studerende.
Studerende, hvis nærmeste familie er COVID-19

I denne vejledning er der forslag til, hvad institutterne kan stille til rådighed i de situationer, hvor de
studerende ikke har mulighed for at deltage i den fysiske undervisning som følge af forhold, der
direkte relaterer sig til COVID-19.
Institutterne er ikke forpligtede til at stille særskilte undervisningsforløb til rådighed for de enkelte
studerende. Det er dog forventningen, at institutterne gør, hvad de kan inden for de fysiske og
økonomiske rammer for at sikre, at de studerende har mulighed for at deltage i undervisningen
som følge af forhold, der direkte relaterer sig til COVID-19. Instituttet er endvidere forpligtet til at
yde vejledning til de studerende, der henvender sig, fordi de som følge af forhold direkte relateret
til COVID-19 ikke har mulighed for at deltage i undervisning eller eksamen.
1.1 Tilbud om onlineundervisning
Såfremt det er muligt, kan instituttet tilbyde, at undervisningen foregår både fysisk og online. Det
kan gøres ved, at de studerende kan streame undervisningslokalet hjemmefra, men instituttet kan
også lave onlineundervisningen som videoer eller lignende undervisningsmateriale, som de studerende kan tilgå hjemmefra.
I tilfælde hvor flere studerende på et hold sendes hjem, har instituttet også mulighed for at beslutte, at undervisningen i en kortere eller længere periode afvikles online i stedet for fysisk, således at alle studerende har mulighed for at tilgå undervisningen hjemmefra.
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1.2 Vejlede de studerende til at videooptage undervisningen
Instituttet kan også vejlede den eller de studerende om muligheden for, at en medstuderende videooptager undervisningen. Det er dog vigtigt at understrege over for de studerende, at dette udelukkende en mulighed, hvis underviseren/underviserne giver sit/deres samtykke hertil.
1.3 Sikring af afstand til studerende i risikogruppen
Såfremt det er pladsmæssigt muligt kan instituttet også tilbyde studerende i risikogruppen, at de kan
få en plads, hvor der er minimum to meters afstand til de øvrige studerende og underviseren i undervisningssituationen. Dette er dog udelukkende et tilbud til studerende i risikoogruppen. Studerende, der har mistanke om COVID-19 eller er smittede med COVID-19 må ikke møde op til den
fysiske undervisning.
1.4 Mulighed for afmelding fra undervisning og prøven
Såfremt den studerende ikke har mulighed for at følge undervisningen over en længere periode, og
instituttet ikke har mulighed for at tilbyde den studerende nogle af ovenstående muligheder, kan
instituttet vejlede den studerende om muligheden for at søge om dispensation til afmelding af undervisning og eksamen i efterårssemesteret.
Det fremgår af § 3 Regler om tilmelding til undervisning og prøver samt merit ved Aalborg Universitet,
at Studienævnet kan dispensere fra reglerne om til- og afmelding til undervisning og prøver, såfremt
der foreligger usædvanlige forhold. Studienævnet kan i denne forbindelse vurdere, at det er et usædvanligt forhold, der berettiger afmelding, hvis den studerende er sygmeldt med COVID-19 i en længere periode, eller hvis den studerende er i risikogruppen.
AAU’s regler for tilmelding findes her: https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=346201
Såfremt den studerende har behov for det, kan instituttet endvidere være behjælpelig med at lave
en studieplan for den studerende, således at den studerende får et overblik over, hvilken betydning
afmeldingen får for den studerendes fremadrettet studieforløb.
1.5 Kurser med krav om aktiv deltagelse
I de kurser, hvor der stilles krav om aktiv deltagelse som en forudsætning for at deltage i prøven og
de kurser, hvor prøveformen er løbende evaluering eller aktiv deltagelse, kan Studienævnet søge
prodekanen for uddannelse om en dispensationsstudieordning for den eller de studerende, der ikke
har mulighed for at deltage i undervisningen. Studienævnet kan søge om, at den studerende undtages for forudsætningen for at deltage i prøven, eller at modulet prøves med en anden prøveform for
den konkrete studerende.
Såfremt Studienævnet ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal der sendes en begrundet dispensationsansøgning til studieordninger@adm.aau.dk, hvoraf det fremgår, hvilket modul, der er tale
om samt om der ønskes en dispensation fra forudsætningen eller prøveformen. Uddannelsesjura vil
herefter sagsbehandle dispensationsansøgningen på vegne af prodekanen for uddannelse.
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2.0 Projektarbejde og gruppedannelse
2.1 Muligheder for projektarbejde for studerende i risikogruppen
Instituttet kan vejlede studerende i risikogruppen om muligheden for, at gruppearbejdet primært foregår virtuelt. Det var AAU’s anbefaling under hjemsendelsesperioden i forårssemesteret 2020, og
det kan i nogle tilfælde fortsat være anbefalingen.
Såfremt den studerende i risikogruppen ønsker at mødes fysisk med de øvrige gruppemedlemmer,
kan instituttet vejlede den studerende om, at den studerende med fordel kan orientere sine gruppemedlemmer og sin vejleder om sin situation. På den måde bliver både de øvrige gruppemedlemmer
og vejlederen opmærksomme på, at de skal sørge for at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ifm. gruppe- og vejledningsmøder.
Endelig kan instituttet vejlede studerende i risikogruppen om muligheden for at lave projektarbejdet
individuelt.
2.2 Opmærksomhedspunkter i forhold til studerende, der har mistanke om eller testes positiv for COVID-19
Studerende, der har mistanke om, at de er smittet med COVID-19 og studerende, der er testet positiv for COVID-19, skal følge AAU’s forholdsregler, der kan findes her: https://www.aau.dk/coronavirus/studerende-students/Forholdsregler/
Den studerende skal orientere sine gruppemedlemmer om mistanken/smitten og må først mødes
fysisk med gruppen igen, efter at den studerende enten er testet negativ for COVID-19 eller har
været symptomfri i 48 timer. Indtil da kan instituttets anbefaling være, at den studerende deltager i
gruppearbejdet virtuelt.
2.3 Gruppedannelse
Instituttet kan tilbyde studerende i risikogruppen, at de under gruppedannelse placeres med minimum to meters afstand fra de øvrige studerende og underviseren. Instituttet kan endvidere planlægge en virtuel gruppedannelse eller tilbyde, at studerende i risikogruppen deltager virtuelt i gruppedannelsen, såfremt det er teknisk muligt.
Studerende med mistanke om, at de er smittet med COVID-19 og studerende, der er smittet med
COVID-19 må ikke deltage fysisk i gruppedannelsen, men kan deltage virtuelt, såfremt det er teknisk muligt.

3.0 Eksamen
3.1 Muligheder for studerende i risikogruppen
3.1.1 Fysisk placering af studerende i risikogruppen
Instituttet kan tilbyde studerende i risikogruppen, at de under eksamen placeres med minimum to
meters afstand til øvrige studerende, såfremt dette er fysisk muligt i det lokale, eksamen afvikles i.
3.1.2 Digital afvikling af prøver
Hvis eksamen er en skriftlig stedprøve, kan Studienævnet give studerende i risikogruppen dispensation til, at opgaven besvares hjemmefra. Såfremt Studienævnet giver en sådan dispensation,
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skal stedprøven afvikles med sikkerhedsforanstaltninger tilsvarende dem, der er beskrevet i afsnit
3.0 i Regler for afvikling af prøver i forårssemesteret 2020 (som findes her).
Hvis eksamen er en mundtlig prøve, kan Studienævnet også give studerende i risikogruppen dispensation til, at prøven foregår over videokonference eller Skype. Såfremt Studienævnet giver
denne dispensation, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at der skal være en tilsynsførende
til stede hjemme hos den studerende jf. eksamensbekendtgørelsens § 8. Styrelsen for Forskning
og Uddannelse gav en dispensation fra denne regel i forårssemesteret 2020, men denne dispensation gælder ikke længere i efterårssemesteret.
3.1.3 Dispensation fra prøveform
Studienævnet kan også ansøge om dispensation til en ændret prøveform, hvis ikke det er muligt at
afvikle den nuværende prøveform digitalt. Såfremt Studienævnet ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal der sendes en begrundet dispensationsansøgning til studieordninger@adm.aau.dk,
hvoraf det fremgår, hvilket modul, der er tale om samt hvilken prøveform, der ønskes. Herefter vil
Uddannelsesjura og Sekretariat sagsbehandle dispensationsansøgningen på vegne af prodekanen
for uddannelse.
3.1.4 Afmelding fra eksamen.
Endelig kan instituttet vejlede den studerende om muligheden for afmelding fra eksamen. Det fremgår af § 3 Regler om tilmelding til undervisning og prøver samt merit ved Aalborg Universitet, at
Studienævnet kan dispensere fra reglerne om til- og afmelding til undervisning og prøver, såfremt
der foreligger usædvanlige forhold. Studienævnet kan i denne forbindelse vurdere, at det er et usædvanligt forhold, der berettiger afmelding, hvis den studerende er i risikogruppen.
AAU’s regler for tilmelding findes her.
3.2 Håndtering af studerende, hvor der er mistanke om COVID-19 hos dem selv eller nære
kontakter og studerende, der er smittet med COVID-19
Studerende, der har mistanke om, at de er smittet med COVID-19 og studerende, der er testet positiv for COVID-19, skal følge AAU’s forholdsregler, der kan findes her.
De må ikke møde op til prøven før de enten er testet negativ for COVID-19 eller har været symptomfri i 48 timer. Det betyder konkret, at det må betragtes som gyldig dokumentation for sygdom,
hvis den studerende fremsender dokumentation for en coronatest, hvor den studerende afventer
svar på tidspunktet for eksamensdagen. Herudover gælder Eksamensordningens regler i afsnit 8.3
for sygemelding og dokumentation. Eksamensordningen kan findes her.

4.0 Klynger eller hold, der hjemsendes
I forbindelse med genåbningen af universiteterne, har universiteterne fået lov til at inddele de studerende i klynger på op til 30 studerende. Såfremt denne klynge er udgangspunkt for alle aktiviteter, kan anbefalingen om minimum 1 meters afstand fraviges.
Såfremt der er mistanke om eller konstateret smitte ved en eller flere studerende i en klynge eller
på et hold, og der træffes beslutning om, at klyngen eller holdet hjemsendes, har de studerende
krav på erstatningsundervisning. Instituttet træffer beslutning om, hvorvidt undervisningen skal foregå digitalt, eller om undervisningen skal udskydes til de studerende igen må vende tilbage til
campus.
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OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK
Vejledningen er udarbejdet i august 2020 og er gældende for efterårssemesteret 2020.
Vejledningen er udarbejdet af Uddannelsesjura og Sekretariat i Studieservice.
OVERORDNEDE RAMMER
Vejledningen er et supplement til de gældende regler på undervisnings- og eksamensområdet på
AAU.
Der henvises derfor i vejledningen til følgende regelsæt:
Eksamensordningen for Aalborg Universitet: https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/639/639752_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.09.2019.pdf
Regler om tilmelding til undervisning og prøver samt merit ved Aalborg Universitet:
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=346201
Regler for afvikling af eksamen i forårssemesteret 2020: https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/835/835432_regler-for-afvikling-af-proever-i-foraarssemesteret-2020-28052020.pdf
KONTAKT / ANSVAR
Såfremt der er spørgsmål til vejledningen, kan Uddannelsesjura og Sekretariat i Studieservice kontaktes på uddannelsesjura@adm.aau.dk.
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