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Stamdata 
 

Tabel 1: Stamdata for initiativ 7.1 
Initiativnavn Digitale eksaminer 

Ministerium Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Institution Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) 

Budget og finansiering Pilotprojekt blev finansieret af UMTS-midler, herudover 
ingen særskilt fællesoffentlig finansiering. 

Ansvarlig for statusrapportering Annemarie Otteslev, Styrelsen for Videregående Uddannel-
ser 

Formand for følge-/arbejdsgruppe For pilotprojekt: Flemming Bøge, AU 

Projektleder For pilotprojekt: Flemming Bøge, AU 

Projektejer Søren Nedergaard, Styrelsen for Videregående Uddannelser 
og Morten Ellegaard, Digitaliseringsstyrelsen (oprindelige 
projektejere) 

Programleder - 
Starttidspunkt  September 2011 

Sluttidspunkt December 2013 (pilotprojekt afsluttet medio 2012) 

Øvrige kommentarer - 

Resultater 
Det daværende VTU (nu UFM) underskrev i marts 2011 en kontrakt med it-
firmaet Netcompany A/S om udvikling af en it-løsning til afvikling af digitale 
stedprøver på universiteterne via den studerendes bærbare computer. 
 
Projektets styregruppe bestod af repræsentanter fra den daværende Styrelse for 
Universiteter og Internationalisering (nu UDS), Digitaliseringsstyrelsen (tidl. IT- 
og Telestyrelsen/Økonomistyrelsen), leverandøren Netcompany A/S samt Aar-
hus Universitet (AU). 
 
Evalueringen af pilotprojektet konkluderer overordnet, at pilotløsningen fungerer 
som ønsket i udbudsmaterialet, og at AU med passende ændring af de bagvedlig-
gende forretningsprocesser kan afvikle en udvalgt stedprøveeksamen i fuld skala 
med løsningen. Teknisk konkluderes, at løsningens set up er ressourcekrævende, 
både i forhold til klargøring af it og netværk samt forberedelse af de studerendes 
computere forud for eksamen.  
 



  
Erfaringerne fra pilotprojektet indgår i universiteternes videre arbejde med udvik-
ling og implementering af løsninger på området.    
 
UDS har desuden monitoreret udviklingen i implementering af skriftlige eksami-
ner i perioden 2011-13 og kan på den baggrund konkludere, at universiteterne 
igennem perioden har øget omfanget af digitale skriftlige eksaminer og igangsat 
initiativer, der kan bidrage med yderligere digitalisering på området.  
 
Ved udgangen af 2013 var status, at fem ud af otte universiteter (Aarhus Universi-
tet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Han-
delshøjskolen i København) indgår i et fælles projekt om løsninger vedr. digitale 
eksaminer, og at der derudover er supplerende initiativer på flere institutioner.  
 
Det bemærkes dog samtidig, at universiteterne har afrapporteret til UDS, at der i 
dag ikke findes tekniske løsninger, der kan sikre fuld digitalisering af alle faglige 
aspekter, hvorfor der fortsat er et behov for analog prøveafholdelse for særlige 
fag. Denne problematik gælder fx digitale stedprøver i matematik og statistik.  
 
UDS kan på baggrund af den seneste indhentede status fra universiteterne sam-
menfattende oplyse, at:  
 
• Der er arbejde i gang på alle universiteterne for at udbrede digitale eksaminer, 

og ved den seneste afrapportering var et enkelt universitet sikker på at nå mål-
sætningen. 

• Fem institutioner melder om fremgang i omfanget af digitale skriftlige eksa-
miner fra 2012 til 2013. 

• To institutioner melder om status quo (samme tal)- 
• Flere institutioner har desuden deres egne projekter/parallelle indsatser. 
• To institutioner nævner udfordringer med digitale stedprøver knyttet til særli-

ge fag, fx matematik og statistik.  

 
I tilsynsrapporterne for 2012/13 på ufm.dk fremgår status for de enkelte universi-
teters implementering af digitale skriftlige eksaminer. 
 
I UFM vil fokus på digitalisering af skriftlige eksaminer fremadrettet ikke blot 
gælde universiteterne, der er godt på vej, men også den øvrige videregående ud-
dannelsessektor. Der er således afsat midler i UFM-regi til igangsættelse af initiati-
ver, der sigter på udvikling af fælles digitale løsninger på erhvervsakademiområdet 
og professionshøjskole området bl.a. med hensyn til digitale skriftlige eksaminer. 
UDS vil følge disse tiltag fremadrettet igennem afrapporteringer, hvor det er rele-
vant, og løbende tilsyn/dialog.  
 



  
Økonomi 
I forbindelse med pilotprojektet blev der tegnet en kontrakt med Netcompany 
A/S på ca. 5 mio. kr. Finansiering kom fra UMTS-midler. 
 
Derudover har der ikke været afsat særskilt fællesoffentlig finansiering. Finansie-
ring til udviklingsinitiativer i regi af institutionerne er afholdt af institutionerne 
inden for eksisterende rammer.  

Fremtidigt ejerskab 
Varetagelse og udvikling vil ligge i regi af institutionerne, men UDS vil løbende 
følge udviklingen med implementering af digitale, skriftlige eksaminer ved tilsyn 
eller tilsvarende, hvor styrelsen mødes med ledelsen på institutionerne, bl.a. som 
opfølgning på målsætning i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd om im-
plementering af digitale skriftlige prøver i 2016.  
 
Fokus i opfølgningen vil være på professionshøjskoler og erhvervsakademier.  
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