Sådan foregår mundtlig eksamen i
bioteknologi
Før eksamen
Senest fem hverdage inden din eksamensdato offentliggøres eksamensspørgsmålene - uden bilag. Dvs. Du
får opgaveteksten via mail eller lectio.
De relevante bilag til spørgsmålene ser du først til selve eksamen.
Når du har modtaget spørgsmålene, sætter du dig med dine læsemakkere og forbereder teori og svar til
alle spørgsmålene. Det er også en god idé at prøve at fremlægge for hinanden - f.eks. forklare grafers
forløb, kemiske reaktioner, forsøgsresultater, forklare figurer osv.

På eksamensdagen
På selve eksamensdagen møder du ind en halv time før. Du bliver krydset af og afleverer din telefon hos
vagten.

Forberedelsen
Når det er din tur, kommer du ind i lokalet og trækker et nummer, hvorefter du får udleveret
eksamensspørgsmålet med tilhørende bilag. Læg mærke til, at der er flere siders bilag med både kendte og
ukendte figurer. Det er eksaminators pligt at sikre sig, at du har forstået spørgsmålet.
Herefter går du ind i forberedelseslokalet. Her ligger både papir, blyant og bøger. Nu skal du lave en
disposition over, hvordan du vil besvare de stillede spørgsmål. Her er det vigtigt, at du gennemskuer
sammenhængen mellem spørgsmål og bilag. Dispositionen bør kun indeholde stikord, delkonklusioner og
lignende og maks. fylde én side. Til sidst er det en god idé, hvis du kan finde en endelig
konklusion/afrunding på spørgsmålet. Du bør have stof nok til at tale selvstændigt i ca. 10-12 minutter.
Efter 30 minutter hentes du ind til eksamen.

Eksamen
Til eksamen er der en censor og én til to eksaminatorer (dine lærere) til stede. Eksamen starter, når du går i
gang med din fremlæggelse. Her er det vigtigt, at du ikke læser op af dispositionen, men kun bruger den
som støtte. Husk at pege specifikt i bilagene, når du forklarer sammenhænge.
Når du ikke har mere selvstændigt forberedt, starter der en faglig samtale, hvor eksaminator og evt. censor
vil stille uddybende spørgsmål til bilagene og det, du har fremlagt. Det er vigtigt, at du ikke bliver nervøs
over spørgsmålene – det er en del af eksamen!
Efter ca. 25 minutter er eksamen overstået og du vil blive bedt om at forlade lokalet.
Censor og eksaminator(er) voterer herefter din karakter i et parminutter. Du kaldes ind igen og får den
besluttede karakter og en kort begrundelse herfor.

Tillykke med din eksamen!

