November 2008

Årsberetning fra Censorformandskabet for Geografi 2008
Beretningen dækker perioden fra mødet med censorerne den 28. september 2007 til november 2008.

1. Formandskabet
Formandskabet for geograficensorkorpset består siden nybeskikkelsen pr. 1.4.06 fortsat af Erik
Engberg Olsen (formand), Anders Jensen (næstformand og aftagerrepræsentant) og Henrik Søgård
(ordinært medlem med Universitetsansættelse).
Censorformandskabet har afholdt to møder i perioden som beretningen dækker.
2. Censorkorpsets sammensætning
I det forløbne år er 2 censorer jf. de hidtidige regler fratrådt pga. af alder, og én censor er ophørt
pga. af ophold i udlandet. Samtidig er der nybeskikket 2 nye censorer, så censorkorpset består af
104 censorer. Den ene nyudpegning er sket på baggrund af etableringen af en ny masteruddannelse i
kulturplanlægning på RUC.
I samme periode er 3 censorer blevet ad hoc beskikket til specialeksaminer.
3. Korpsets udnyttelse
Der har fra 1.9.2007 til 31.8.2008 været afholdt 234 eksaminer på de tre universiteter. Fra 1.9.2007
til 31.1.2008 blev der afholdt 53 eksaminer på KU og 38 på RUC. Der blev hertil anvendt 49
censorer, hvilket svarer til at ca. 46% af censorkorpset blev brugt. I perioden fra 1.2.2008 til
31.8.2008 har der været afholdt 77 eksaminer på KU, 48 på RUC og 18 på AAU. Der har været
benyttet 63 censorer. Det svarende til at 60% af censorkorpset blev benyttet. Ingen censor har i
perioden været benyttet mere end 6 gange.
Det har ligget censorformandskabet meget på sinde, at der leves op til censorbekendtgørelsens krav
om at alle censorer jævnligt tildeles censuropgaver. Det har ikke været helt nemt at opnå, og selvom
andelen af censorer, der har været benyttet er steget lidt, skal formandskabet stadig opfordre lærerne
til at tænke på fornyelse i deres forslag til censorer.
4. Censorvurderinger
Censorformanden modtager efter hver afholdt eksamen skema med censors vurdering af
eksamensforløbet. Indberetningerne har kun givet anledning til få bemærkninger, som
censorformanden har drøftet med uddannelserne/studielederen. Det gælder bl.a. kritik af, at
tidsfristerne for opgavebedømmelserne efter nogle censorers opfattelse er for korte. Der er ikke
kommet nogen generel løsning på problemet, men det overvejes om information før eksaminerne
om eksamensterminernes placering og varighed kan afhjælpe noget af problemet.
5. Ankesager
Der har i perioden været behandlet 3 ankesager, hvilket må betragtes som meget beskedent.
6. Hjemmesiden
Formandskabet anser stadig hjemmesiden www.geograficensor.dk som et væsentlig aktiv i
kommunikationen mellem censorformandskabet, censorerne, fagets lærere og de studerende.

På hjemmesiden findes relevante og opdaterede oplysninger om censorkorpsets 104 censorer, samt
link til relevante oplysninger om geografiuddannelserne på Københavns Universitet, Roskilde
Universitet og Aalborg Universitet, samt overordnede regler for uddannelserne.
7. Andre sager af betydning for censorkorpset






Procedure for udpegning af eksterne censorer
På alle tre universiteter har censorformandskabet søgt at medvirket til at
administrationen omkring udpegning af censorer lever op til censorbekendtgørelsens
krav. Samtidig har censorformanden gennem skriftlige aftaler tilstræbt at udpegningen
foregår med brug af færrest mulige ressourcer og så gnidningsløst som muligt. Der er
med tilfredshed fra alle parter lavet sådanne skriftlige retningsliner for udpegningen af
censorer på Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Det har desværre endnu
ikke været muligt at få en lignende aftale på Aalborg Universitet.
Rapporten om ”Censorinstitutionen under forandring”.
Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen har den 2. april 2008
offentliggjort rapporten ”Censorinstitutionen under forandring”.
Rapporten uden bilag er vedhæftet beretningen. Hele rapporten er tilgængelig på
Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside www.ubst.dk.
Rapporten er udarbejdet af en ekstern arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet,
Universitets- og Bygningsstyrelsen. (Fremgår også af censorformandskabets beretning
med bilag fra 2007).
Rapporten har været udsendt til høring. Eventuelle bemærkninger til rapporten skulle
være Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen i hænde senest den 14.
maj. Censorformanden har i den forbindelse deltaget i møde med andre censorformænd,
men formandskabet har ikke afgivet et selvstændigt høringssvar.
Efterfølgende har der ikke været noget nyt om censorbekendtgørelsen, og der er endnu
ikke er fastsat nogen køreplan for ændringerne. Rygter vil vide, at det måske først bliver
i september 2009. Det er sent hvis de ændringer, der er anbefalet i rapporten, skal kunne
nå at blive indarbejdet i en ny bekendtgørelse, inden der skal ske nybeskikkelse af
censorkorpsene pr. 1. april 2010. F.eks. vil en nybeskikkelse blive meget omfattende
hvis alle censorer, der har siddet i 3 perioder, skal udskiftes, og det vil også betyde af de
fleste nuværende formænd ikke kan genbeskikkes.
På denne baggrund deltog censorformanden den 20. november i et møde i Århus med
censorformænd fra andre fag for at vurdere, om man skulle tage kontakt til Ministeriet.
Resultatet af mødet blev, at vi foreløbig afventer udspil fra Ministeriet.
Ophævelse af 70 aldersgrænsen
Den 12. september meddelte Universitets- og Byggestyrelsen at den generelle pligtige
afgangsalder på 70 år er ophævet. Den fulde ordlyd af bekendtgørelsesændringen findes
på www.geograficensor.dk

På formandskabets vegne
Erik Engberg Olsen

