Referat fra møde i Censorformandskabet for Geografi den 23.11.2012
Deltagere: Pernille Ehlers (PE), Torben Birch-Thomsen (TBT) og Erik Engberg Olsen (EEO)
Mødeleder: EEO
Mødets dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 11.05.2012
4. Generelt nyt siden sidste møde, herunder
- Indførelse af gruppeeksamen, AAU, RUC og KU
- Adgang til Absalon
- Henvendelse fra Akkrediteringsinstitutionen
- Censorernes tilbagemeldinger på evalueringsskemaet
5. Opgørelse over brugen af censorer for perioden 1.2.2012. til 31.8.2012.
6. Sager fra sidste møde: ”Oprunding” af karakterer (TBT), fordeling mellem eksterne og
interne eksaminer på geografi (EEO).
7. Nye ”tiltag” fra formandskabet? Møde med samtlige censorer?
8. Evt. herunder ”fejl i eksamensbeviser” og Instituttets nye navn samt møde med Lars Krogh
9. Næste møde
Ad 1 Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter under evt.: Erfaringer med
aftagerpanel, årsberetning samt pkt. 9: Næste møde
Ad 2 Valg af referent. EEO blev valgt
Ad 3 Referatet fra mødet 11.05.2012 blev godkendt og er lagt på hjemmesiden.
Ad 4 Generelt nyt siden sidste møde:
Gruppe eksamen er genindført på AAU jf. skrivelse fra Aalborg Universitet til
censorformandskaberne den 15. august 2012. På RUC er man i gang med at genindføre
gruppeeksamen, i det man den 20. november har udsendt ”Udkast til revideret
eksamensordning”.
Udkastet blev diskuteret, og det blev besluttet af EEO svarer universitet, at
censorformandskabet værdsætter genindførelsen af gruppeeksaminer, og ser frem til at der
snarest muligt kan afholdes gruppeeksaminer. Samtidig blev det besluttet at anføre, at da
alle projektrapporter skal afleveres elektronisk, ønsker censorformandskabet at de checkes
for eventuel plagiering.
På geografi på KU vides det ikke, hvornår der er mulighed for at afholde gruppeeksaminer,
da man afventer et fælles udspil for hele det naturvidenskabelige område.
Det var censorformandskabets opfattelse at genindførelsen af gruppeeksamen skulle
ledsages af overvejelser over hvordan gruppeeksamensformen kunne forbedres og
videreudvikles. Sagen bør tages op med universiteterne.
Adgangen til Absalon blev iværksat i oktober. Det ser ud til at fungere tilfredsstillende. Der
er ingen censorer, som ikke har taget mod tilbuddet.
Censorformandskabet modtog 23.10.2012 brev af 16.10.2012 fra
Akkrediteringsinstitutionen med ønske om at geograficensorer med indsigt i
arbejdsmarkedsforhold og uddannelse meldte sig til deltagelse i akkrediteringspaneler for
en række uddannelser. Censorformandskabet har videresendt henvendelsen til samtlige
aftagercensorer. Censorformandskabet modtog en tilsvarende henvendelse i august 2011.
Det vides ikke, om der er geograficensorer, der har tilmeldt sig.
EEO har gennemgået evalueringsskemaerne med tilbagemeldingerne fra censorerne.
Desværre er der tilsyneladende bortkommet skemaer på RUC, da EEO kun har modtaget
14 skemaer. Der skulle være afleveret 32. Alle skemaer fra KU og AAU er modtaget. Der
har kun været noget at bemærke på tilbagemeldingerne fra eksaminer på KU. En af
bemærkningerne gik på at karakterlisterne ved eksaminer med mange studerende var

meget uoverskuelige og burde kunne udformes mere hensigtsmæssigt. Måske kunne
karaktererne registreres elektronisk. De forhold der har været bemærkninger til er taget –
eller bliver taget - op med eksamensadministrationen og studielederen.
Ad 5 Opgørelse over brugen af eksterne censorer for perioden 1.2.2012. til 31.8.2012:
Der har i perioden været eksamineret 598 studerende. 490 på KU, RUC 77 og AAU 31. Hertil
har der medvirket 48 censorer – heraf 2 ad hoc udpeget.
Ad 6 Sager fra sidste møde:
”Oprunding” af karakterer (TBT)
Der var intet nyt i sagen, og som tidligere anført vil den type af prøver, hvor det er tilfældet,
måske blive afskaffet og sagen derfor ikke længere relevant.
Sagen tages op igen, såfremt der måtte være nyt.
Fordeling mellem eksterne og interne eksaminer på geografi
EEO har drøftet sagen med Lars Krogh (LK), som medgav at den nuværende fordeling ikke var
udtryk for en klar prioritering. LK ville tage sagen op i undervisningsudvalget, og da TBT
indtræder i udvalget, vil han også følge op på sagen.
Ad 7 Nye ”tiltag” fra formandskabet. Møde med samtlige censorer:
Det blev igen diskuteret, om der skulle afholdes møde med samtlige censorer. Som hidtil mener
Formandskabet at et censormøde kun skal afholdes, hvis der er behov for det. Det blev drøftet om
genindførslen af gruppeeksamen sammen med papirløs eksamen og ”eksamenssnyd” kunne være
temaer for et møde med censorerne.
Et møde skulle i givet fald afholdes i slutningen af april eller begyndelsen af maj afhængig af, om
der på det tidspunkt var nyt i de pågældende sager.
EEO bad formandskabet overveje, om der skulle ske en revision af skemaet til ”Censors vurdering
af eksamensforløbet” – måske kunne skemaet forenkles? Måske kunne skemaet på sigt
indberettes elektronisk?
EEO vil tage kontakt til RUC for at følge processen for genindførelse af gruppeeksaminer og sikre
at kvaliteterne ved gruppeeksamen udnyttes og gerne videreudvikles.
Ad 8 Evt.
PE er medlem af aftagerpanelet for geografi på RUC. PE fandt at intentionerne med aftagerpanelet
var vanskelige at opfylde. Der havde i øvrigt været få møder.
EEO har aftalt møde med Lars Krogh i december. På mødet vil EEO tage følgende sager op:
- Erfaringer med papirløs eksamen
- Genindførsel af gruppeeksamen og bl.a. de muligheder det giver for bedre tid til
tilbagemelding og diskussion med de studerende
- ”Elektroniske” karakterlister ved eksaminer hvor der er mange studerende
PE oplyste, at hun fra møde med lærerkandidater havde erfaret, at der tilsyneladende ganske ofte
var alvorlige fejl i de eksamensbeviser, der var udstedt af KU.
Geografi er nu – efter fusion med Skov og Landskab - en del af ”Institut for Geovidenskab og
Naturressourceforvaltning”
EEO udarbejder en årsberetning efter samme model som hidtil. Udkast til årsberetning sendes
inden offentliggørelsen til PE og TBT for evt. kommentarer
Ad 9 Næste møde:
Der blev ikke aftalt et nyt tidspunkt for næste møde i Censorformandskabet, da det må bero på om
der afholdes et møde i foråret for samtlige censorer.

