Huskeliste vedr. PC-eksamener
Bilag 1 til ”Regler for skriftlige stedprøver på CBS, herunder regler for elektroniske
hjælpemidler”
Tilsynet vil før eksamensstart informere de studerende om nødvendig information om eksamen.
Huskeliste
Forud for eksamensdagen:
 Orientér dig om, hvilken dag og tidspunkt samt hvilket lokale du skal møde op i til eksamen.
 Orientér dig i den konkrete kursusbeskrivelse i kursuskataloget (kursuskatalog.cbs.dk) om, hvilke
hjælpemidler der er tilladte ved den enkelte eksamen.
 Sørg for at have gjort dig bekendt med Digital Eksamen. Der er bl.a. en FAQ på DE-infosiden.
 Sørg for at teste dit brugernavn og password inden eksamensdagen. Du kan fx tjekke om du kan
logge ind på my.cbs.dk.
a. Bemærk at man kan ajourføre sit password på help.cbs.dk, og at det løber ud hver 3.
måned.
På selve eksamensdagen:
 Medbring studiekort.
 Medbring dit brugernavn og password.
 Mød op i god tid i det rigtige lokale.
Kontrollér inden eksamensstart:
 PC – arbejdspladsen
 At du har adgang til eventuelle tilladte hjælpemidler (internet, CBSLearn, S‐drev osv.).
 Indstil Office til dansk eller engelsk version. Gøres her: Start‐>All Programs->Microsoft Office 2016
Tools> Microsoft Office 2016 Language Preferences.
DE Digital Eksamen - om digital aflevering af eksamensbesvarelse:
 Besvarelsen skal uploades inden for eksamenstiden. Det vil sige, at hvis eksamenstiden er fra kl.
9.00-13.00, så skal der være uploadet senest kl. 13.00. Det anbefales at have alle filer klar til upload
5-10 minutter før eksamenstiden udløber, således at upload kan påbegyndes da.
 Sørg for inden da at have kigget din besvarelse igennem, og sørg for at tjekke at det er det rigtige
du uploader. Det er ikke muligt at ændre/udskifte dokumenter efter tidsfristens udløb.
 Tjek om du har angivet dit studienummer i alle dokumenter, du vil uploade, og i alle filnavne.
Studienummeret står angivet i Digital Eksamen under Eksamensinformationer inde på den enkelte
prøve. Det er fire-seks cifre med DE foran. Uploadede filer må ikke have filnavne indeholdende cprnummer, fødselsdato, fuldt navn eller dele af dit navn - identifikationen sker udelukkende på
baggrund af studienummeret.
 Når du har uploadet din opgavebesvarelse i Digital Eksamen, kommer der en kvittering frem på
skærmen, der bekræfter din aflevering. Derudover får du en e-mail med et link til din opgave.
 Efter du har afleveret, står der Hand-in submitted under eksamenen på forsiden af Digital Eksamen.
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 VIGTIGT: Du skal verificere og bekræfte, at du har uploadet din fil korrekt ved at klikke på og åbne
din(e) afleverede fil(er) i Confirmation of exam submission-vinduet. Ved problemer eller spørgsmål
skal du ikke tøve med at kontakte tilsynet.
 Hvis du er i tvivl om hvad du har uploadet, kan du altid trykke ind under eksamen igen og se, hvad
der er uploadet.
 Når du har set bekræftelsesbeskeden på skærmen efter upload, er din eksamensbesvarelse
afleveret og tilgængelig i Digital Eksamen. Hvis du ved senere lejlighed ønsker at se den stillede
opgave og/eller din besvarelse, kan du logge ind i Digital Eksamen og tilgå materialerne.
Ved eksamener hvor besvarelsen ikke skal afleveres digitalt:
 Husk at udfylde eksamenskuverter korrekt og at sikre at de krævede oplysninger om dig og
eksamen er angivet på hver side af din besvarelse.
 Vær parat til at printe præcis, når eksamen slutter – gerne før. Bemærk at du dog ikke må printe i
de første og de sidste 30 minutter af eksaminationstiden.
IT:
 Som standard er der installeret både Dansk og Engelsk tastatur; skift mellem disse ved at trykke
Alt+Shift
 Hvis eget udstyr må medbringes som hjælpemiddel (laptop, tablet etc), er der ikke adgang til strøm.
- Eksamen må ikke skrives på egen laptop, tablet etc.
- IT supporten yder ikke support på de studerendes medbragte udstyr – heller ikke USBnøgler, eksterne harddiske osv.
- Hvis du er MAC bruger, så husk at tjekke at din harddisk/USB er kompatibel med CBS’
udstyr.
- Såfremt det er tilladt at medbringe bærbar/tablet til opslag, men der ikke er tilladt
internetadgang ved eksamen, er det den studerendes eget ansvar at slukke for wifi/3G
og andet der giver internetadgang.
 Ved eksamener, hvor der bruges Excel, er det den studerendes eget ansvar at kende til brugen af
dette. Dette inkluderer layoutet og skift af enheds visning.
Generelt
Gem din eksamensopgave mindst hvert kvarter under eksamen i Eksamensfolderen (C:\Exam) på C‐drevet.
Brug gerne skiftende filnavne.
Til hver eksamen er der skabeloner til rådighed i både Word og Excel. Disse kan findes i mappen ’Exam’ på
C-drevet.
Hvis man er i tvivl om hvordan pc’erne på Amager fungerer, kan man altid prøve en pc i LRC på biblioteket.
Man kan altid kontakte IT-supporten, hvis man er i tvivl om noget, kontaktinformation kan findes på
https://my.cbs.dk.
Der er altid IT-medarbejdere tilstede før, under og efter eksamen til at svare på tekniske spørgsmål i
forbindelse med CBS-computerens funktion. Dermed svares ikke på spørgsmål vedrørende brugen af
specifikke programmer, fx problemer med at forstå korrekt syntaks i Excel, problemer med at præsentere
tabeller i eksamensbesvarelsen, eller lignende ting hvor IT-medarbejderen vurderer evnen til at udføre
disse ting som værende del af eksaminationen.
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Standard-software på PC’erne:
Microsoft Office 2016 (Det er muligt at skifte mellem dansk og engelsk brugergrænseflade)








Access
Excel
 Solver Plugin
 Data Analysis
PowerPoint
OneNote
Publisher
Word (Dansk & Engelsk stavekontrol)

Gyldendals Røde Ordbøger









Dansk
Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk
Dansk-Fransk/Fransk-Dansk
Dansk-Italiensk/Italiensk-Dansk
Dansk-Norsk/Norsk-Dansk
Dansk-Spansk/Spansk-Dansk
Dansk-Svensk/Svensk-Dansk
Dansk-Tysk/Tysk-Dansk

Øvrige programmer:
 7-zip file manager
 Adobe Acrobat Pro
 Adobe Reader DC 2015
 Datastream 5.1
 Google Chrome
 IBM SPSS Statistics 24
 IBM Amos 24
 IBM SPSS Text Analystics for Surveys 4
 Internet Explorer 11
 JMP 12.2.0
 Mozilla Firefox
 NetClients (PuTTY - ssh, telnet, scp, sftp)
 NVivo 11
 R version 3.3.1
 R Studio 0.99.903
 SAS 9.4 incl EG (UK)
 Stata 14
 TexLive 2016
 VLC Player
 Wolfram Mathematica 11

Copenhagen Business School, november 2016 (med virkning pr. 1. december 2016)
Rie Snekkerup
Studiechef
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