November 2009

Årsberetning fra Censorformandskabet for Geografi 2009
Beretningen dækker perioden fra november 2008 til november 2009.

1. Formandskabet
Formandskabet for geograficensorkorpset består 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. Referater fra møderne ligger på censorformandskabets hjemmeside.
Et planlagt censormøde jf. censorbekendtgørelsen § 7 mellem censorkorpset og institutionerne har
afventet et oplæg fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om en evt. ændring i censorinstitutionen. Et censormøde vil nu blive afholdt i foråret efter nybeskikkelsen.
2. Censorkorpsets sammensætning
Censorkorpset består fortsat af 104 censorer. I perioden er 2 censorer blevet ad hoc beskikket til
specialeeksaminer.
3. Korpsets udnyttelse
Der har fra 1.9.2008 til 31.8.2009 været afholdt 200 eksaminer på de tre universiteter. Fra 1.9.2008
til 31.1.2009 blev der afholdt 49 eksaminer på KU og 38 på RUC. Der blev hertil anvendt 44 censorer, hvilket svarer til at ca. 42% af censorkorpset blev brugt. I perioden fra 1.2.2009 til 31.8.2009
har der været afholdt 59 eksaminer på KU, 44 på RUC og 10 på AAU. Der har været benyttet 52
censorer. Det svarende til at 49% af censorkorpset blev benyttet.
Det kan i tilknytning hertil oplyses, at siden nybeskikkelsen i 2006 har 96 ud af de 104 censorer
været i anvendelse.
4. Censorvurderinger
Censorformanden modtager efter hver afholdt eksamen skema med censors vurdering af eksamensforløbet. Indberetningerne har kun givet anledning til meget få bemærkninger, som censorformanden har drøftet med uddannelserne/studielederen.
5. Ankesager
Der har i perioden været behandlet 3 ankesager, 2 fra KU og 1 fra AAU (Den første indtil dato).
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.
Som noget nyt er det muligt at se tidsplaner for afholdelse af eksamen i 2010 på de tre universiteter
på hjemmesiden. Denne service er oprettet på opfordring fra kolleger, fordi tidsplanen for afholdel-

se af eksaminer i de senere år er blevet meget stram. Ud fra oplysningerne på hjemmesiden kan censorerne nu på forhånd tage højde for eventuel censur i den personlige tidsplanlægning.
7. Andre sager af betydning for censorkorpset
•

Brugen af censorkorpset
Det ligger fortsat censorformandskabet meget på sinde, at der leves op til censorbekendtgørelsens krav om at alle censorer jævnligt tildeles censuropgaver. Det er stadig ikke nemt at
opnå. Censorformanden vil gerne imødekomme eksaminatorernes ønsker til censorer, men
formandskabet må stadig konstatere, at der er megen lille fornyelse i forslag til censorer.
Dvs. at det er de samme censorer der gang på gang stilles i forslag. Det er formandskabets
opfattelse, at det i videst muligt omfang skal undgås. Derfor skal formandskabet igen opfordre eksaminatorerne til at tænke på fornyelse i deres forslag til censorer.

•

Nybeskikkelse af censorkorpset
Der skal pr. 31.3.2010 ske nybeskikkelse af censorkorpset for geografi.
Som nævnt i sidste års årsberetning har der i 2008 været lagt op til, at der skulle ske en ændring af censorinstitutionen. Men det er ikke sket. Derfor skal der foretages nybeskikkelse
efter reglerne i den eksisterende bekendtgørelses kapitel 4. Dvs. at beskikkelsen for en 4årig periode foretages af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efter indstilling
fra Censorformandskabet. Ifølge censorbekendtgørelsen §11 skal Censorformandskabet
rådføre sig med institutionen inden indstillingen. Denne proces er sat i gang. Ligesom der er
skrevet til samtlige nuværende censorer, og spurgt om de ønsker nybeskikkelse.

•

Ny eksamensordning for uddannelserne på RUC pr. 1.9.2009
Eksamensordningen er lagt på hjemmesiden

På formandskabets vegne
Erik Engberg Olsen

