Referat af geografi–censorformandskabsmøde 11.05.2012
Deltagere: Pernille Ehlers (PE), Torben Birch-Thomsen (TBT) og Erik Engberg Olsen (EEO)
Mødeleder: EEO
Mødets dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste møde 07.10.2011
Generelt nyt siden sidste møde, herunder
- Hjemmesiden
- Censorernes tilbagemeldinger på evalueringsskemaet
- Jyllandspostens undersøgelse af censorernes vilkår ….
- Ny eksamenensbekendtgørelse pga. indførelse af gruppeeksamen
- Adgang til Absalon
5. Opgørelse over brugen af censorer for vintereksamen 2011/12.
6. Sager fra sidste møde: Fordeling af eksamensspørgsmål på RUC, ”oprunding” af karakterer
(TBT), fordeling mellem eksterne og interne eksaminer på IGG (TBT)
7. Studieordningsjustering på AAU
8. Nye ”tiltag” fra formandskabet? Møde med samtlige censorer (eksamenssnyd)?
9. Evt.
10. Næste møde
Ad 1 Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af yderligere et par punkter under ”generelt nyt siden
sidst”. Desuden ønskede PE under evt. at drøftet kvaliteten af nye gymnasielærere, herunder
behov for efteruddannelseskurser.
Ad 2 EEO blev valgt til referent.
Ad 3 Referatet fra mødet den 07.10.2011 blev godkendt og er lagt på hjemmesiden.
Ad 4 Generelt nyt siden sidste møde:
EEO oplyste at han sammen med Marianne Feldberg løbende forsøger at holde
hjemmesiden ajour. Senest er tidsplanen for eksaminer blevet opdateret og oplysning om
justering af studieordningen på AAU er lagt ind. Søgefunktionen ift. censorer bliver
tilsyneladende meget brugt, men ellers ved formandskabet ikke, hvad brugerne mener om
hjemmesiden.
EEO gennemgik tilbagemeldinger fra censorerne. Der hvor der har været bemærkninger, er
de taget op med universiteternes studieledere.
Der var ingen bemærkninger til Jyllandspostens undersøgelse
Formandskabet fandt det glædeligt at gruppeeksamen genindføres. Det udsendte udkast til
ændring af eksamensbekendtgørelsen gav ikke anledning til bemærkninger. Men
formandskabet vil med interesse følge universiteternes udarbejdelse af retningslinjer for
afholdelse af gruppeeksamen.
Der var desværre ikke noget nyt i sagen om censorernes generelle adgang til Absalon.
Men der kan som hidtil gives ad hoc adgang. I den forbindelse ønsker formandskabet, at
eksamensadministrationen sørger for at sende censorerne relevante link til Absalon med
henvisning til pensum mm. Lars Krogh har lovet at arbejde videre med en generel adgang,
og så snart der er grønt lys, vil Lars og EEO skrive ud til samtlige censorer.
Adgangen til Absalon er også knyttet til planerne om papirløse eksaminer. Det er
formandskabets klare opfattelse, at så længe der ikke foreligger evalueringer fra de forsøg
der er foretaget, kan der ikke ske mere i sagen.
EEO oplyste, at han har modtaget flere ønsker om at optage nye censorer i censorkorpset.
EEO har i alle tilfælde meddelt, at det er censorformandskabets opfattelse at censorkorpset
har en passende størrelse og sammensætning, og skulle der være behov for yderligere
faglige kompetencer, må det ske ved ad hoc beskikning.

EEO orienterede om en klagesag på RUC, som var afsluttet med at universitetet havde
tilbudt omprøve. Der blev således ikke tale om en ankesagsbehandling.
EEO orienterede om ændring vedr. eksterne censorer pga. fusion af det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet.på KU. Der er tilsyneladende 4-5 censorer i
geograficensorkorpset, som bliver berørt heraf, og derfor ikke længere kan være censor på
IGG. Men fakultetet har meddelt at ændringen først træder i kraft fra 2013.
Ad 5 Opgørelse over brugen af censorer for vintereksamen 2011/12:
Der har i perioden 1.9.2011 til 31.1.2012 været afholdt 556 eksaminer. 453 på KU. RUC 86 og
AAU 17. Hertil har der medvirket 41 censorer.
Ad 6 Sager fra sidste møde:
Fordeling af eksamensspørgsmål på RUC.
Studieleder Henrik Toft Jensen har oplyst, at man har indført bestemmelse om, at alle
studerende på bacheloruddannelsen trækker spørgsmål til eksamen. Denne bestemmelse
gælder endnu ikke for kandidatuddannelsen.
”Oprunding” af karakterer (TBT)
TBT har forhørt sig blandt kollegerne om anvendelse af et pointsystem ved bedømmelse af
opgaver – typisk på bachelorniveau - i stedet for delkarakterer. TBT vil drøfte det videre også
med nat-området og også forelægge sagen for uddannelsesudvalget. Men måske vil den type
af prøver blive afskaffet, så sagen ikke længere er relevant.
Fordeling mellem eksterne og interne eksaminer på IGG (TBT)
Censorformandskabet fandt, at det var ønskeligt at der skete en ”rotation” mellem prøver der
har henholdsvis ekstern- og intern censur. Formandskabet mener, at det kan rumme fordele for
både undervisere/kursustilrettelæggere og de studerende. Men formandskabet er også helt
klar over, at det er en kompliceret sag, og at det bl.a. formodentlig må medfører en
studieordningsændring. Formandskabet vil forelægge sagen for studielederen og
viceinstitutlederen.
Ad 7 Studieordningsjustering på AAU:
Der forligger en redegørelse for justeringerne på hjemmesiden
Ad 8 Nye ”tiltag” fra formandskabet. Møde med samtlige censorer:
Formandskabet er trods eksamensbekendtgørelsens bestemmelser fortsat af den opfattelse at et
censormøde kun skal afholdes, hvis der er behov for det. Hvis der sker nyt i sagen om papirløs
eksamen, kan der måske blive behov. På mødet kunne så også drøftes forebyggelse og kontrol af
evt. eksamenssnyd og hjemmesidens anvendelighed.
Ad 9 Evt.
PE orienterede om lærersituationen i gymnasieskolen. Der er mangel på kvalificerede lærer og
behov for efteruddannelseskurser.
Ad 10 Næste møde:
Censorformandskabet fastholder, at der afholdes møde i censorformandskabet to gange årligt –
såfremt der ikke afholdes møde med samtlige censorer.
Næste møde bliver i efteråret 2012 (antagelig i oktober). EEO sørger for endelig aftale og
indkaldelse til mødet.

