Referat af geografi-censorformandskabets møde 8.10.2010.
Mødeleder: Erik Engberg Olsen.
Mødets dagsorden:
1). Valg af referent
2). Generelt nyt siden sidste møde.
3). Opgørelse over brugen af censorer for sommereksamen 2010.
4). Formandskabets årsberetning – skal snart udarbejdes.
5). Eventuelle nye ”tiltag” fra formandskabet?
6). Evt.
Ad 1). Referent: Pernille Ehlers.
Ad 2). Erik Engberg gav først en status om censorarbejdet siden censormødet, der blev afholdt på
RUC 28.5.2010. Det har skabt problemer, at KU har manglet en sekretær, der tager sig af
eksamensadministrationen og servicere censorformandskabet.
Erik fortalte desuden om mødet den 24.8. med viceinstitutleder for undervisning Lars Krogh og
studieleder og censorformand for geologi Lars Ole Boldreel. Erik har udarbejdet forslag til nyt notat
om godkendelsesprocedure ved godkendelse af censorer. Ændringen ift. gældende procedure er at
censorformanden udpeger censor, hvis der ikke inden for aftalte tidsfrist foreligger forslag fra
underviser. Erik har svaret fakultetet på en række spørgsmål vedrørende censorformandskabets
arbejde. Fakultet vil på den baggrund indkalde alle censorformænd ved naturvidenskab til et møde.
Det er endnu ikke sket. Erik har også været til møde den 4.10 med Lars Krogh og den nye sekretær
Marianne Feldberg. Her blev alle udestående sager drøftet.
Lars Krogh har givet tilsagn om at omfanget af censurarbejdet altid oplyses, når censurarbejdet
aftales. Det bemærkes, at opgaveformuleringen (inkl. eventuelle bilag) altid skal sendes ud sammen
med opgaverne. Der skal også altid udsendes skemaer til eksamensevaluering.
Evalueringsskemaerne er vigtige som redskab til at følge med i den enkelte eksamens forvaltning
samt for at kunne opsamle erfaringerne med eksamensafviklingen. Eksamensevalueringsskemaet
justeres eventuelt efter næste censormøde.
Ad 3). Censorkorpset er efter nybeskikkelsen på 88 censorer. Antallet blev hermed reduceret, og det
er jf. bekendtgørelsen intentionen at alle censorer skal bruges mindst hvert 1½ år. Der er desuden
stadig mulighed for ad hoc-udpegninger, som er en ordning, der især anvendes ved specialer.
Der mangler på nuværende tidspunkt en opgørelse fra KU over brugen af censorer fra 31.1.2010 til
1.9.2010.
Erik Engberg Olsen udarbejder hvert halve år en samlet opgørelse over censorbenyttelsen, og
opgørelserne bringes i årsberetningen.
Ad 4). Dette års årsberetning, der kommer til november, bliver udarbejdet over den skabelon, der
hidtil er blevet anvendt.
Ad 5). Det blev drøftet om der er behov for, at der udarbejdes et helt nyt
eksamensevalueringsskema. Det er vigtigt at censorerne modtager og returnerer et
eksamensevalueringsskema efter hver eneste eksamen; derfor kunne det være hensigtsmæssigt at
evalueringsskemaet findes på hjemmesiden.

Der er på KU blevet reduceret i den eksterne censur på en del eksamener. Det blev drøftet - idet
ekstern censur har en række fordele for såvel undervisere som studerende - hvilke kriterier den
eksterne censur er blevet fordelt efter, og om den eksterne censur ikke burde rotere fra fag til fag –
f.eks. således at fordelingen kører 5 år ad gangen.
Erik tager sagen op med Lars Krogh.
Ad 6. Det blev aftalt at næste møde holdes i uge 12 eller 15 i 2011. Erik indkalder 1. marts 2011.
Ellers intet under eventuelt.

