November 2010

Årsberetning fra Censorformandskabet for Geografi 2010
Beretningen dækker perioden fra november 2009 til november 2010.
1. Formandskabet
I perioden er der sket nybeskikkelse af censorkorpset pr. 31.3. Efterfølgende blev der afholdt valg
til formandskabet, som førte til at formandskabet nu består af Erik Engberg Olsen (formand), Pernille Ehlers (næstformand og aftagerrepræsentant) og Torben Birch-Thomsen (næstformand med
Universitetsansættelse).
Det nye censorformandskab har afholdt to ordinære møder i perioden, som beretningen dækker. Der
har desuden været et møde i det gamle formandskab ifm. nybeskikkelsen. Referat fra det sidste møde den 8.10.2010 ligger på censorformandskabets hjemmeside.
Den 28.5.2010 blev der jf. bekendtgørelse om eksamen og censur § 50 stk. 3 afholdt censormøde på
Roskilde Universitet. Referat fra mødet findes på www.geograficensor.dk .
På mødet blev forslag til den nu vedtagne eksamensbekendtgørelse drøftet. På den baggrund afgav
formandskabet intet høringssvar.
Formandskabets arbejde har desværre i et halvt år været hæmmet af begrænset sekretariatsmæssig
bistand, hvilket bl.a. har vanskeliggjort opgørelsen over benyttelsen af censorkorpset.
2. Censorkorpsets sammensætning
Censorkorpset består efter nybeskikkelsen – som blev afviklet planmæssigt og uden problemer - af
88 censorer mod tidligere 104 censorer. Et mindre censorkorps anses som en fordel ift. bekendtgørelsens krav om jævnlig benyttelse af alle censorer.
I det nye censorkorps er knapt halvdelen aftagercensorer. En fjerdedel er kvinder. 34 % af censorkorpset er blevet udskiftet.
I perioden er 1 censorer blevet ad hoc beskikket til specialeksaminer.
3. Korpsets udnyttelse
Der har på de tre universiteter fra 1.9.2009 til 31.8.2010 været afholdt 238 forskellige typer eksaminer – kursus-, projekt-, specialeeksaminer mm. - med et ikke opgjort antal studerende. Fra 1.9.2009
til 31.1.2010 blev der afholdt 57 eksaminer på KU og 41 på RUC. Der blev hertil anvendt 48 censorer. I perioden fra 1.2.2009 til 31.8.2009 har der været afholdt 85 eksaminer på KU, 42 på RUC og
13 på AAU, igen med et ikke opgjort antal studerende. Der har i denne periode været benyttet 56
censorer. Heraf var 3 censorer fra det forrige censorkorps og en censor var ad hoc udpeget.
4. Censorvurderinger
Censorformanden modtager efter hver afholdt eksamen skema med censors vurdering af eksamensforløbet. Indberetningerne har givet anledning til en enkelt sag, som censorformanden har drøftet
med det pågældende universitets studieleder.
5. Ankesager
Der har i perioden ikke været behandlet ankesager.

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 oplysninger om censorkorpsets 88 censorer, samt link til relevante
oplysninger om geografiuddannelserne på Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet, samt overordnede regler for uddannelserne.
Der har efter nybeskikkelsen været en række problemer med hjemmesidens funktionalitet, hvilket
bl.a. skyldes den begrænsede sekretariatsmæssig assistance.
7. Andre sager af betydning for censorkorpset


Nyt regelsæt for udpegning af eksterne censorer til eksaminer på KU
For at lette administrationen ved udpegningen af censorer har formandskabet medvirket til
nogle mindre justering af de hidtil gældende regler.
Den væsentligste ændring ift. tidligere er at: ”Foreligger der ikke forslag til censorer fra eksamens/kursusansvarlige ved den udmeldte tidsfrist udpeger censorformanden en censor.”



Ny aftale med eksamensadministrationen på KU
Der er givet tilsagn om, at omfanget af censurarbejdet i form at timer der honoreres, oplyses
når censuropgaver aftales med censor.



Ny eksamensordning for uddannelserne på Roskilde Universitet
På baggrund af den nye bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser
har RUC revideret universitets eksamensordning.
Link til eksamensordningen findes på hjemmesiden.
Link til ”Udfyldende bestemmelser til geografistudieordningen” vil ligeledes som noget nyt
blive lagt på hjemmesiden.

På formandskabets vegne
Erik Engberg Olsen

