Censor formandskab møde den 7

Censor formandskab møde den 7.10.2008 kl 14:00 på Geografisk Institut KU.
Tilstede Erik Engberg Olsen (EO) and Anders Jensen (AJ) referent.

Dagsorden iflg. indkaldelsen:
1

Generelt nyt siden vores sidste møde den 28.2.08
Herunder: Nye censorer og afskaffelse af 70-årsreglen, ny studienævnssekretær på KU, samarbejde med universiteterne spec. AAU.

2.
Drøftelse af rapporten ”Censorinstitutionen under Forandring”
3. Opgørelse over brugen af censorer for sommereksamen 2008
4. Udkast til årsberetning
5. Evt.
EO bød velkommen til mødet og beklagede at den ene af næstformændene (Henrik Søgaard) ikke var tilsted.

Ad. 1)

Én ny censor udpeget (Ida Munk). Én censor strøget af listen p.g.a. flytning til udlandet. Der er p.t. 104 censorer på listen. I
det forgagne år er der anvendt 3 ad-hoc udpegede censorer.

Proceduren for udpegning af censorer på AAU fungerer stadig anderledes end på de to andre universiteter. Forslag til censorer
kommer ikke samlet og der er ingen koordinering. Det gør det vanskeligt for censorformanden at leve op til kravene i
censorbekendtgørelsen, og det giver utilfredshed blandt censorerne. EO prøver stadig at opnå en aftale om en bedre
procedure.
Tilbagemeldingen med oplysninger om brugen af censorer går trægt på AAU. På RUC har det også været vanskeligt at få
oplysningerne, hvilket specielt har været begrundet i flere sekretærskift.
Tilbagemeldinger fra censorerne viser generelt tilfredshed med eksamensforløbene, dog har der i flere tilfælde været kritik af, at
tidsfristerne for opgavebedømmelserne er for kort.
Hanne Christiansen har fået nyt job og stopper i instituttet 1.11.2008. EO har udtrykt bekymring for videreførelsen af arbejdet for
censorformandskabet. Hanne oplyser, at stillingen er opslået med det nuværende indhold.
Ad. 2)

AJ synes at rapportens konklusioner tyder på en snarlig nedlæggelse af ordningen med ekstern censur. Bortfald af krav om
1/3 af censorkorpset skal være fra aftagerne vil svække aftagernes føling med institutterne og faget.

Mange af rapportens anbefalinger er allerede indført i censorkorpset for geografi.
EO vil undersøge tidsplanen for det videre forløb.
Ad. 3) 143 eksaminer er afholdt fra 1.2.2008 til 31.8.2008 med anvendelse af 62 forskellige censorer. Det svarer til at ca. 60% af
censorkorpset har været anvendt.
Ad. 4) EO udarbejder udkast til årsberetning. Forventes klart med udgangen af november.
EO sender udkast til årsberetning til formandskabet mhp. evt. kommentarer inden den lægges på hjemmesiden.
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Ad. 5) Næste møde i censorformandskabet medio marts 2009. Møde med hele
censorkorpset planlægges afholdt i efteråret 2009.
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