Referat af geografi–censorformandskabsmøde 24.05.2013
Deltagere: Pernille Ehlers (PE), Torben Birch-Thomsen (TBT) og Erik Engberg Olsen (EEO)
Mødeleder: EEO
Mødets dagsorden:
0.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste møde 23.11.2012
Generelt nyt siden sidste møde, herunder
a) - Møde med Lars Krogh og Marianne Feldberg 13.12.2012
b) - Årsberetning for 2012
c) - Indførelse af gruppeeksamen på RUC - ? KU (Notat fra AAU)
d) - Ny eksamensordning for RUC
e) - Forsøg med papirløs eksamen på KU
f) - Henvendelse fra EVA: Evaluering af censorordningen og interview af formanden
g) - Censorernes tilbagemeldinger på evalueringsskemaet
h) - Hjemmesiden
Opgørelse over brugen af censorer for perioden 1.9.2012. til 31.1.2013.
Sager fra sidste møde: Fordeling mellem eksterne og interne eksaminer på geografi (TBT).
Elektroniske karakterlister.
Nye ”tiltag” fra formandskabet?
Evt. herunder aftale om nyt møde i efteråret

Referat:
Ad 0 Dagsorden blev godkendt.
Ad 1 TBT blev valgt til referent.
Ad 2 Referatet fra mødet den 23.11.2012 blev godkendt og er lagt på hjemmesiden.
Ad 3 Generelt nyt siden sidste møde: .
.
a) Erik havde ønsket følgende punkter diskuteret:
Genindførsel af gruppeeksamen.
Papirløs eksamen. Hvilke erfaringer er indhøstet?
Fordeling mellem eksaminer med ekstern og intern censur.
”Elektroniske” karakterlister. (En bemærkning på censorevalueringsskemaerne var
at karakterlisterne ved eksaminer med mange studerende var meget uoverskuelige
og burde kunne udformes mere hensigtsmæssigt. Måske kunne karaktererne registreres elektronisk).
Fra mødet følgende:
Ikke meget nyt om genindførsel af gruppeeksamen. Fakultetet har åbnet mulighed for
gruppeeksamen ved bacheloreksaminer, hvis de studerende søger om det. Men geografi tillader det ikke! Det vil tidligst blive genindført fra efteråret. Ud fra vores samtale er
det i øvrigt mit indtryk, at der ikke er den store lyst til gruppeeksaminer. Den omtalte
Bachelorprojektaftale, som står som en mulighed, vil blive krævet på geografi.
Vedrørende papirløs eksamen afventer Geografi en samlet model for KU. Der forligger
ikke evaluering af nogle af de forsøg, der er foretaget på geografi.
Sagen om fordelingen af eksamener med og uden ekstern censur vil blive taget op i
Geografis undervisningsudvalg. (Vi regner med at Torben vil følge sagen).
Jeg fremførte vores ønsker til en mere hensigtsmæssig administration af karakterlisterne. Det vil blive vurderet, om der kan ske ændringer, men det er næppe sandsynligt.
b) Godkendt.

c) Indførelse af gruppeeksamen er på plads for RUC og AAU – KU afventer jf. ovenstående
fælles retningslinjer fra Fakultetet.
d) Censorformandskabet har afgivet et høringssvar, hvori det bl.a. bemærkes at man med tilfredshed har noteret sig at gruppeeksamen/prøve genindføres, men man efterlyser nærmere retningslinjer for afholdelse af gruppeeksamen. Desuden udtrykte censorformandskabet
bekymring for de stigende muligheder for plagiering. Da alle projektrapporter jf. §19 i udkastet til revideret eksamensordning skal afleveres i en elektronisk kopi, opfordrede censorformandskabet RUC til, at alle opgaver efter aflevering og inden de sendes til censor
checkes for eventuel plagiering.
På mødet blev det drøftet, at eksamensordningen kun afsætter 6 ugers bedømmelsesfrist
til specialer samt at specialeudtalelsen ikke længere er obligatorisk, men udarbejdes på opfordring fra den studerende.
e) Stadig generel opbakning, men der efterlyses stadig sikre retningslinjer samt plan for evaluering af hidtidige forsøg!
f) Censorformanden (EEO) har udfyldt spørgeskema samt efterfølgende deltaget i telefoninterview for uddybning. Det vides ikke hvornår resultat af undersøgelsen foreligger.
g) EEO oplyste, at han har modtaget 79 evalueringsskemaer (KU: 51 og RUC: 28) fra vintereksamen 2012/13. Der har kun været få bemærkninger. En bemærkning vedr. adgang til
Absalon har givet anledning til opfølgning. Desuden har flere bemærkninger om det ønskelige i at genindfører gruppeeksamen på KU været drøftet med viceinstitutlederen.
h) Tilfredshed med hjemmesiden – den ser ud til at virke efter hensigten.
Ad 4 Opgørelse over brugen af censorer for vintereksamen 2012/13
Der har i perioden 1.9.2012 til 31.1.2013 været eksamineret 359 studerende på KU med ekstern
censur og 103 på RUC. (AAU har kun eksaminer med ekstern censur i sommerterminen). Ved de
462 eksaminationer har der medvirket 33 censorer – heraf 1 ad hoc udpeget.
Ad 5 Sager fra sidste møde:
Som anført ovenfor intet nyt vedr. fordeling mellem eksterne og interne eksaminer på geografi
(TBT) samt elektroniske karakterlister.
Ad 6 Nye ”tiltag” fra formandskabet.
Censorkorpset skal nybeskikkes pr. 31.3.2014. Arbejdet med at få etableret og godkendt et nyt
censorkorps skal igangsættes i december – bl.a. med henvendelse til de tre universiteter om forslag til nye censorer. Planlægningen af processen skal behandles på næste møde i censorformandskabet.
Ad 7 Evt. + 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. EEO sørger for endelig aftale og indkaldelse til mødet.

