November 2011

Årsberetning fra Censorformandskabet for Geografi 2011
Beretningen dækker perioden fra november 2010 til november 2011.
1. Formandskabet
Formandskabet består som hidtil af Erik Engberg Olsen (formand), Pernille Ehlers (næstformand og
aftagerrepræsentant) og Torben Birch-Thomsen (næstformand med Universitetsansættelse).
Censorformandskab har afholdt to ordinære møder i perioden, som beretningen dækker. Referater
fra disse møder ligger på censorformandskabets hjemmeside.
Formandskabet modtager som hidtil sekretærbistand fra IGG. Der er i perioden ansat ny sekretær.
2. Censorkorpsets sammensætning
Censorkorpset består som efter nybeskikkelsen af 88 censorer.
I perioden er 1 censorer blevet ad hoc beskikket.
3. Korpsets udnyttelse
Der har på de tre universiteter fra 1.9.2010 til 31.8.2011 været eksamineret 1117 studerende. Der
blev hertil anvendt 62 censorer. I perioden fra 1.9.2010 til 31.1.2011 er der eksamineret 422 studenter på KU og 73 på RUC. Fra 1.2.2011 til 31.8.2011 er der eksamineret 488 studenter på KU, 83 på
RUC og 51 på AAU.
4. Censorvurderinger
Censorformanden modtager efter hver afholdt eksamen skema med censors vurdering af eksamensforløbet. Der hvor indberetningerne har givet anledning til bemærkninger har det været drøftet i
formandskabet og med universiteternes studieledere.
5. Ankesager
Der har i perioden ikke været behandlet ankesager. Det er andet år i træk og må betragtes som meget tilfredsstillende.
6. Hjemmesiden
Formandskabet anser stadig hjemmesiden www.geograficensor.dk som et væsentlig aktiv i kommunikationen mellem censorformandskabet, censorerne, fagets lærere og de studerende.
Hjemmesiden har i perioden fået nyt layout, og div. links mm. er opdateret. Det har fungeret meget
tilfredsstillende.
7. Andre sager af betydning for censorkorpset
•

Ny studieordning for Den naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på Roskilde Universitet.
Formandskabet har afgivet et høringssvar inden fristen den 1. april. Den nye studieordning
er endnu ikke endelig vedtaget.

•

Forsøg med papirløs eksamen på IGG
Formandskabet har nøje fulgt forsøg på IGG med papirløs eksamen. Denne eksamensform
har også muliggjorde en kontrol for plagiat. Der foreligger endnu ikke en evaluering af forsøget, men vejleder og censor er blevet bedt om at udarbejde en sådan. Forsøget bliver fulgt
op med nye forsøg ved vintereksamen – dog ikke med eksterne censur. Der arbejdes i denne
forbindelse på, at alle censorer får adgang til KU’s intranet ”Absalon”.

•

Censorernes adgang til KU’s intranet Absalon
Formandskabet har anbefalet at alle censorer får adgang til Absalon og dermed adgang til
mange oplysninger om undervisningen, som kan anvendes ifm. censur. IGG arbejder pt.
med sagen og alle censorer vil blive informeret pr. mail om de videre tiltag.

På formandskabets vegne
Erik Engberg Olsen

