Referat af geografi–censorformandskabsmøde 07.10.2011
Deltagere: Torben Birch-Thomsen (TBT), Erik Engberg Olsen (EEO) og Pernille Ehlers (PE)
Mødeleder: EEO
Mødets dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 25.03.2011 – herunder opfølgning på div. udestående
spørgsmål
3. Generelt nyt siden sidste møde, herunder
- Censorernes tilbagemeldinger på evalueringsskemaet
- Møde med Fakultetet 28.3.2011
4. Opgørelse over brugen af censorer for sommereksamen 2011.
5. Evaluering af papirløs eksamen på KU
6. Fremtidige opgaver for formandskabet: Årsberetning, censormøde i 2012 (? tema) + evt.
andet?
7. Evt.

Ad 1) PE blev valgt til referent.
Ad 2) Referatet fra mødet den 25.3.2011 blev godkendt og er lagt på hjemmesiden.
EEO havde fulgt op på følgende spørgsmål fra sidst møde:
• Retningslinjer for godkendelse af eksamensspørgsmål er blevet drøftet med studielederne
på RUC og KU. Der har været problemer med godkendelse af eksamensspørgsmål ved
skriftlig eksamen på KU (VVR). Der er – stadig - brug for en bedre logistik mht. hvem der
kommunikerer med censorerne (læreren/sekretæren?) - og hvornår.
På RUC anses godkendelse af eksamensspørgsmål for at være god kutyme, men fungerer
ikke optimalt.
• Fordeling af eksamensspørgsmål på RUC. EEO havde fået bekræfter, at i nogle tilfælde
står de studerende selv for fordeling af eksamensspørgsmål mellem gruppens medlemmer.
Studielederen mente ikke, at det rummede problemer ift. eksaminationen af den enkelte
studerende. Men Censorformandskabet finder det problematisk – og det er blevet mere
problematisk efter der ikke længere afholdes gruppeeksamener. Sagen tages op igen på
næste censorformandskabsmøde.
• Oprunding af karakterer ved skriftlige opgaver hvor flere delopgaver, der bedømmes
individuelt, skal vejes sammen. Censorformandskabet anbefaler, at der ikke gives
karakterer til delopgaverne, men at der i stedet laves et pointsystem. TBT vil se på sagen
igen, og det tages op på næste møde.
• Ny studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC er endnu ikke
endelig vedtaget. Censormandskabet har sendt høringssvar.
Ad 3) Generelt nyt siden sidste møde:
• Hjemmesiden har fået ændret lidt i layout og fungerer helt tilfredsstillende.
• EEO har drøftet en række tilbagemeldinger på evalueringsskemaerne med KU og RUC og
orienterede formandskabet om relevante sager, som kan indgå i formandskabets
overvejelser.
• EEO deltog i møde med Fakultetet på KU den 28.3.2011. I mødet deltog to medarbejdere
fra Fakultetet og censorformændene fra Geologi og Kemi. Fakultetet var meget tilfreds med
mødet, men der er aldrig kommet et referat eller i øvrigt nogen tilbagemelding.

Ad 4) EEO har som sædvanligt indhentet oplysninger om brugen af eksterne censorer ved
sommereksamenen på de 3 universiteter. Der har i alt været eksamineret 622 studenter. KU: 488,
RUC (inkl. NatBas): 83 og AAU: 51. Der har medvirket 52 censorer heraf er 1 ad hoc udpeget.
Spørgsmålet om fordelingen mellem interne og eksterne eksamener på IGG blev igen drøftet. Skal
den fordeling evt. ændres løbende? TBT tager sagen op på IGG.
Ad 5). Henrik Gutzon Larsen og Lasse Møller Jensen har deltaget i forsøg på IGG med papirløs
eksamen, der 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”, hvilket
formandskabet fandt var en god idé. Censorerne vil herigennem få adgang til opgaver,
pensumlister mm., og vil også kunne serviceres via specifikke hyperlinks i forbindelse med censur.
Ad 6) Fremtidige opgaver:
• EEO udarbejder som hidtil Censorformandskabets årsberetning i løbet af november.
• Møde med samtlige censorer skal jf. bekendtgørelsen findested i 2012. Formandskabet er
af den opfattelse at møde kun skal afholdes, hvis der er behov for det.
• Næste møde i Censorformandskabet bliver i foråret 2012 (antagelig 20. april). EEO sørger
for endelig aftale i begyndelsen af april.

