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Eksamensmodul

Lectio Eksamensmodul
Håndtering af indberetninger, planlægning, skemavisning og beviser.
Lectio Eksamensmodul er en udvidelse til Lectio, der gør det muligt at foretage indberetninger til
Undervisningsministeriet planlægge eksaminer, få vist eksamensplanen i Lectio's skemaer samt se
og udskrive foreløbige og endelige eksamensbeviser.

Indberetninger

Med Lectio Eksamensmodul kan administrationen indberette gymnasiets udvalg af lærere, der skal indgå i
Undervisningsministeriets censorpulje. De udtrukne eksamensfag og deres prioriterede rækkefølge hentes fra
Undervisningsministeriet via Lectio, og indgår dernæst i beregningen af eksamensplanen. Efter gymnasiets
eksamensplan er beregnet i Lectio, indberettes den til Undervisningsministeriet, der efterfølgende tildeler
gymnasiet de censorer, der er behov for.

Planlægning

Lectio Eksamensmodul gør det nemt at lave en eksamensplan. Ved at inddrage allerede eksisterende
informationer om elever, lærere og lokaler beregnes en plan, der opfylder flest mulige behov. Eleverne får
så vidt muligt fordelt deres eksamener ligeligt hen over eksamensperioden. For lærerne tages der hensyn
til eventuelle lektioner og andre aktiviteter som eksempelvis deres eksamensvagter, eller om de er ude som
censorer. Herudover indgår også lokaler i planlægningen, hvorved det sikres, at der er lokaler til rådighed for de
eksaminer der skal afholdes på et givent tidspunkt.

Skemavisning

Lectio Eksamensmodul giver eleverne overblik over deres eksaminer i deres personlige skema. Lærerne får
ligeledes et overblik over eksamensperioden i eget skema, da de både får vist de eksamener, som de selv
skal afholde, men også deres eksamensvagter og tidspunkter, hvor de selv skal være censorer på et andet
gymnasium.

Beviser

Med Lectio Eksamensmodul kan eleverne se og udskrive deres eksamensbeviser løbende. Administrationen
kan desuden udskrive et større udvalg af eksamensbeviser ad gangen, f.eks. alle 3.g'eres eksamensbeviser.
Opbygningen af Lectio
Grundmodul
• Skemaer
• Timeregnskab
• Lærerløn
• Bogdepot

Elevmodul
• Fravær
• Karakterer
• Spørgeskemaer
• Konsultationer

Studiemodul
• Dokumenter
• Beskeder
• Grupper
• Studieplan

Eksamensmodul
• Indberetninger
• Planlægning
• Skemavisning
• Beviser

Time-fagmodul
• Valgfagstilmelding
• Holdpakning
• Time-fagfordeling
• Skemalægning

Censormodul
• Aﬂevering
• Plagiatkontrol
• Distribution
• Karakterer

Få mere information på: www.lectio.dk

©1992-2013 MaCom A/S

MaCom A/S
Vesterbrogade 48, 1.
1620 København V
Telefon: 33 79 79 00
Telefax: 33 79 79 84
E-mail: mail@macom.dk
Internet: www.macom.dk

