Censorformandskabsmøde den 27

Censorformandskabsmøde den 27.3.2009 kl. 14.30 hos Anders Jensen, Femern Bælt A/S, Vester Søgade 10.
Tilstede: Erik Engberg Olsen (EEO), Henrik Søgaard (HS) og Anders Jensen (AJ) referent.
Dagsorden iflg. indkaldelsen:

1. Generelt nyt siden sidste møde den 7.10.2008
Herunder: Møde med censorformænd i Århus den 20.11.08 – Censorinstitutionens fremtid/ny bekendtgørelse og
nybeskikkelse af censorkorpset 2010. Årsberetningen. Nye studienævnssekretærer på KU og RUC. Censorevalueringer af
eksamensforløb mv.
2. Opgørelse over brugen af censorer for vinter eksamen 2008/09

3. Fremtiden – næste møde
4. Evt.
Ad. 1) EEO oplyste at formandens arbejde siden sidst er forløbet problemfrit og i godt samarbejde med universiteterne. Dog er
det stadig ikke lykkedes at få en aftale med AAU om en nem proceduren for godkendelse af censorer i lighed med KU og
RUC.
EEO fortalte kort om mødet med censorformændene i Århus den 20.11.08. Mødet var indkaldt på baggrund af, at
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har oplyst, at der endnu ikke er nogen plan for arbejdet med en eventuel
revision af censorbekendtgørelsen. Der skal beskikkes nye censorkorps pr. 1. april 2010, umiddelbart før planlægningen til
sommereksamen 2010 starter. Såfremt, der skal ske større ændringer, må de være kendte i god tid specielt hvis de giver
begrænsninger i hvem, der kan beskikkes. Indbydelsen til mødet lagde op til at se på, hvilke problemer, der har været med
den gamle bekendtgørelse, se på nogle af de forslag og anbefalinger, der er fremsat af det nedsatte udvalg, der i foråret
2008 kom med deres tanker og anbefalinger i rapporten ”Censorinstitutionen i Forandring”, og på om der evt. kunne blive
enighed om at nedsætte en lille redaktionsgruppe, der kunne komme med udkast til konkrete formuleringer, som kunne
tilbydes Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som censorformændenes bidrag til processen. Konklusion på
mødet blev, at da der ikke var tegn på, at spørgsmålet om revision af censorbekendtgørelsen nyder stor bevågenhed
længere, hverken i ministeriet eller politisk, så var det klogest at lade være med at opfordre til handling, men nøjes med at
være klar til at kommentere i fællesskab og med kort varsel om fornødent.
Årsberetning for 2007/2008 – som blev udarbejdet efter sidste møde - er igen på hjemmesiden efter den var ”faldet ud” i
en periode.
EEO oplyste, at der var kommet nye studienævnssekretærer på RU og KU. Begge er meget kompetente, og der er
etableret et godt samarbejde.
EEO’s gennemgang af censorevalueringsskemaerne har kun givet anledning til få reaktioner. Der er dog stadig problemer
med meget korte tidsfrister for censur specielt på KU. Formandskabet besluttede derfor at forsøge at lægge oplysninger
om eksamensterminer for alle tre universiteter ud på hjemmesiden. Håbet er, at denne varsling kan være en hjælp for
censorerne.
Ad. 2) Der er afholdt 87 eksaminer (RUC 38 og KU 49) med ekstern censur i vintereksamen 2008/2009. Hertil er anvendt 44
censorer. Dette er den hidtil relativt største anvendelse af hele censorkorpset, og et resultat af formandens bestræbelser på
at få så mange censorer som muligt i brug.
Ad. 3)

Næste møde i censorformandskabet planlægges som formøde for mødet med hele
censorkorpset i slutningen af september eller begyndelsen af oktober 2009.
Mødet beror på, at det kommer et udspil fra Ministeriet om nye regler for nyudpegningen af censorer. Dette skal i så fald
være temaet for mødet. Det præcise tidspunkt for mødet aftales, når der vides mere om evt. udspil fra Ministeriet.

Ad. 4) Der var intet til eventuelt.
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