december 2017

Årsberetning fra Censorformandskabet for Geografi 2014-2016Beretningen dækker perioden
fra april 2014 til 31. december 2016.
1. Formandskabet
Formandskabet har siden april 2014 bestået af Steen Vedby (formand), Pernille Ehlers
(næstformand og aftagerrepræsentant) og Torben Birch-Thomsen (næstformand med
Universitetsansættelse).
Censorformandskab har afholdt fem ordinære møder i perioden, som beretningen dækker.
Formandskabet modtager som hidtil sekretærbistand fra IGN. (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning”).
2. Censorkorpsets sammensætning
Censorkorpset består fra foråret 2014 af 95 censorer, og det blev ekstraordinært valgt at udvide
censorkorpset for at sikre den faglige dækning af området climate change.
I perioden er 5 censorer blevet ad hoc beskikket inden for fagområdet Climate Change. Ved
periodens afslutning er vi dermed oppe på et censorkorps på 100.
3. Korpsets udnyttelse
Ikke alle eksaminer har været indberettet i perioden 2014-2016. På baggrund af censorformandens
godkendelser af censorer til eksaminer på KU og RUC vurderes det at der har været afholdt 500-650
eksaminer i ovennævnte periode pr. år. Der har ikke været indberettet censorer fra AAU. Hvert år
fremsender KU censorevalueringsskemaer og på den baggrund vurderes det, at der afholdes ca. 95120 eksaminer i geografi på KU hvert år, med anvendelse af ekstern censur. En del censorer er ikke
blevet benyttet.
4. Censorvurderinger
Censorformanden modtager efter afholdt eksamen skema med censors vurdering af eksamensforløbet i langt de fleste tilfælde. I langt de fleste tilfælde der har ikke i indberetningerne været
tilkendegivet anledning til bemærkninger, som er blevet drøftet i formandskabet og med
universiteternes eksamensadministration og studieledere.
5. Ankesager
Der har i perioden været behandlet/indberettet 1-2 ankesager pr år.
6. Hjemmesiden
Hjemmesiden www.geograficensor.dk har fungeret godt, og er stadig et væsentlig aktiv i
kommunikationen mellem censorformandskabet, censorerne, fagets lærere og de studerende.
7. Andre sager af betydning for ensorkorpset:
Censormøde
Censorformandskabet for geografi mener, at vi generelt har efterlevet censorbekendtgørelsens
bestemmelser. Men på ét punkt har det ikke været tilfældet. Det har været helt bevidst, at vi trods
bestemmelsen i § 50, stk. 3 ikke har holdt censormøde mindst hvert andet år. Sidste møde blev
afholdt i september 2014. Ved sidste censormøde deltog 27 censorer og der var på forhånd
udarbejdet en dagsorden for mødet. Formandskabet mener forsat, at et censormøde kun skal
afholdes, hvis der er behov for det, og det næste bliver i april 2018 efter udpegningen de ny

censorer pr primo 2018. Her vil censorerne kunne møde det nye formandskab, ligesom nye censorer
vil kunne møde erfarne censorer mhp. erfaringsudveksling.
Med et censorkorps på 100 medlemmer, som bor i hele landet, kræver det betydelige ressourcer
såvel økonomisk som tidsmæssigt af alle de involverede parter at afholde et censormøde. Der vil
blive lavet et opslag på hjemmesiden www.geograficensor.dk om det nye censorkorps. Det
kommunikeres ud til de faglige miljøer.

Evaluering af censorordningen
Formand for geograficensorkorpset har medvirket til evalueringen af ny studieordninger på KU og
RUC, drøftelse af studiefremdriftsreformcensorordningen, indførelse af digital eksamen m.v.
(Høringssvaret blev i januar 2014 blive lagt på geograficensorhjemmesiden). Censorformandsskabet
er endvidere orienteret om ny studieordning i perioden på KU, RUC og AAU, og at det måske skaber
nyt behov. Desuden har det været drøftet at den nye karakterskala til tider giver en unuanceret
karaktergivning.
Nybeskikkelsen af censorkorpset 1.april 2018.
Formandskabet vil i december 2017 igangsætte arbejdet med nybeskikkelsen af censorkorpset herunder udsende breve til nuværende censorer og kontaktpersoner på de 3 universiteter.
Nybeskikkelsen foretages efter reglerne i Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, kapitel 9 og 10. Dvs. at beskikkelsen foretages af Styrelsen for Videregående
Uddannelser efter indstilling fra Censorformandskabet.
Det er censorformandskabets ønske at få sammensat et censorkorps, som på bedst mulig måde repræsenterer hele faget, og som kan sikre kontinuitet og fornyelse, og som i øvrigt lever op til de
krav, der er i censorbekendtgørelsen. Det drejer sig specielt om, at der ved nybeskikkelse udskiftes
mindst 1/4 af de censorer, der blev beskikket ved den forudgående ordinære beskikkelse, og at der
indgår censorer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for universiteterne på et af de ansættelsesområder, uddannelsen sigter mod. Det er tillige et krav, at der tilstræbes en ligestilling mellem antallet af kvindelige og mandlige censorer. Sluttelig skal det nævnes, at det nuværende censorkorps
er kommet op på 100 fordi nye områder og censorbehov er kommet til, og omvendt er der også
censorer i censorkorpset, der ikke er blevet brugt i perioden. Derfor antages det at et censorkorps pr
1. april 2018 vil få omtrent samme størrelse som det tidligere (ca. 90).
Der vil blive lagt et skema, som på hjemmesiden www.geograficensor.dk , hvor interesserede med
en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau, kan tilkendegive ønske om at blive
beskikket som geograficensor for den kommende 4-årige periode.
Denne del af processen skal afvikles inden den 15. januar 2018. Herefter foretager formandskabet
en udvælgelse af medlemmer til det nye censorkorps. Alle udpegede censorer vil derefter blive bedt
om at underskrive en samtykkeerklæring.
Sluttelig skal censorformandskabets indstilling til et nyt censorkorps sendes til Ministeriet.
Når Ministeriet har foretaget beskikkelsen af det nye censorkorps, vil alle blive underrettet
om korpsets sammensætning.

På formandskabets vegne
Steen Vedby

