November 2012

Årsberetning fra Censorformandskabet for Geografi 2012
Beretningen dækker perioden fra november 2011 til november 2012.
1. Formandskabet
Formandskabet består som hidtil af Erik Engberg Olsen (formand), Pernille Ehlers (næstformand og
aftagerrepræsentant) og Torben Birch-Thomsen (næstformand med Universitetsansættelse).
Censorformandskab har afholdt to ordinære møder i perioden, som beretningen dækker. Referater
fra disse møder ligger på censorformandskabets hjemmeside.
Formandskabet modtager som hidtil sekretærbistand fra IGN. (Geografi er efter fusion med ”Skov
og Landskab” blevet en del af ”Institut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning”).
2. Censorkorpsets sammensætning
Censorkorpset har på grund af dødsfald mistet én censor, så korpset nu består af 87 censorer.
I perioden er 2 censorer blevet ad hoc beskikket.
3. Korpsets udnyttelse
Der har på de tre universiteter fra 1.9.2011 til 31.8.2012 været eksamineret 1154 studerende. Der
blev hertil anvendt 58 censorer. I perioden fra 1.9.2011 til 31.1.2012 er der eksamineret 453 studenter på KU, 86 på RUC og 18 på AAU. Fra 1.2.2012 til 31.8.2012 er der eksamineret 490 studenter
på KU, 77 på RUC og 31 på AAU.
4. Censorvurderinger
Censorformanden modtager efter hver afholdt eksamen skema med censors vurdering af eksamensforløbet. Der hvor indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, har det været drøftet i
formandskabet og med universiteternes eksamensadministration og studieledere.
5. Ankesager
Der har i perioden ikke været behandlet ankesager. Men Censorformandskabet har været orienteret
om en klagesag på RUC, hvor universitetet imødekom de studerendes klage, og 1 student gik op til
ny eksamen.
6. Hjemmesiden
Hjemmesiden www.geograficensor.dk har fungeret godt, og er et væsentlig aktiv i kommunikationen mellem censorformandskabet, censorerne, fagets lærere og de studerende.
7. Andre sager af betydning for censorkorpset:
Censorernes adgang til KU’s intranet Absalon
Adgangen til Absalon blev iværksat i oktober. Det ser ud til at fungere tilfredsstillende. Der
er ingen censorer, som ikke har taget mod tilbuddet.

Genindførelse af gruppeeksamen
Gruppeeksamen blev igen mulig efter ændring af eksamensbekendtgørelsen med virkning
fra 1. september 2012. Aalborg Universitet genindførte gruppeeksamen med det samme.
Roskilde Universitet har den 20. november 2012 sendt ”Udkast til revideret eksamensordning” i høring. Den reviderede eksamensordning muliggør genindførsel af gruppeeksamen.
Men det kræver desuden en ændring i samtlige universitetets studieordninger. Den Naturvidenskabelige Basisuddannelse starter dog gruppeeksaminer ved vintereksamen 2013. På
geografi vil der tidligst blive mulighed for gruppeeksamen sommeren 2013.
Gruppeeksamen vil først blive genindført på Geografi på Københavns Universitet, når der
foreligger retningslinjer for hele det naturvidenskabelige område.
Kvalitetssikring af universitetsuddannelserne
Censorformandskabet har modtaget 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.
”Oprunding” af karakterer på KU
Formandskabet har på møderne i 2012 drøftet anvendelsen af et pointsystem ved bedømmelse af opgaver – typisk på bachelorniveau - i stedet for delkarakterer. Der er ikke kommet
nogen afklaring, men sagen vil blive drøftet med nat-området og blive forelagt for geografis
uddannelsesudvalg. Men måske vil den type af prøver blive afskaffet, så sagen ikke længere
er relevant.
Censormøde i 2013
Formandskabet har igen diskuteret, om der skulle afholdes møde med samtlige censorer jf.
eksamensbekendtgørelsens § 50 stk. 3. 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.
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