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Årsberetning fra Censorformandskabet for Geografi 2013
Beretningen dækker perioden fra november 2012 til november 2013.
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. (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning”).
2. Censorkorpsets sammensætning
Censorkorpset består fortsat af 87 censorer.
I perioden er 4 censorer blevet ad hoc beskikket.
3. Korpsets udnyttelse
Der har på de tre universiteter fra 1.9.2012 til 31.8.2013 været eksamineret 887 studerende. Der
blev hertil anvendt 53 censorer. I perioden fra 1.9.2012 til 31.1.2013 er der eksamineret 359 studenter på KU, 103 på RUC. Fra 1.2.2013 til 31.8.2013 er der eksamineret 449 studenter på KU, 48 på
RUC og 28 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, og der er i alle
tilfælde fulgt op på sagerne.
5. Ankesager
Der har i perioden ikke været behandlet ankesager.
6. Hjemmesiden
Hjemmesiden www.geograficensor.dk har fungeret godt, og er stadig et væsentlig aktiv i kommunikationen mellem censorformandskabet, censorerne, fagets lærere og de studerende.
7. Andre sager af betydning for censorkorpset:
Censormøde
Censorformandskabet for geografi mener, at vi generelt har efterlevet censorbekendtgørelsens bestemmelser. Men på ét punkt har det ikke været tilfældet. Det har været helt bevidst, at vi trods bestemmelsen i § 50, stk. 3 ikke har holdt censormøde mindst hvert andet år. Sidste møde blev afholdt
i maj 2010. Formandskabet mener forsat, at et censormøde kun skal afholdes, hvis der er behov for
det. Med et censorkorps på 87 medlemmer, som bor i hele landet, kræver det betydelige ressourcer
såvel økonomisk som tidsmæssigt af alle de involverede parter at afholde et censormøde. Og et cen-

sormøde giver kun mening, hvis en rimelig del af censorkorpsets medlemmer deltager. Derfor mener vi, at der skal være en dagsorden, som har væsentlig betydning for censorkorpset virke, før man
indbyder censorerne i et velfungerende censorkorps til censormøde. Og det mener vi ikke har været
tilfældet siden 2010. Næste censormøde vil blive afholdt efter nybeskikkelsen af censorkorpset i
april 2014. Her vil censorerne kunne møde det nye formandskab, og nye censorer møde erfarne
censorer mhp. erfaringsudveksling.
Evaluering af censorordningen http://www.eva.dk/projekter/2013/censorordningen-pauniversitetsomradet/projektprodukter/evaluering-af-censorordningen-status-2013

Formand for geograficensorkorpset har medvirket til evalueringen af censorordningen ved at udfylde et spørgeskema og deltage i et telefoninterview. Han har derfor med interesse læst evalueringsrapporten og har en række bemærkninger til resultatet af evalueringen, som han vil sende som høringssvar til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser inden den 9. januar 2014.
(Høringssvaret vil i januar 2014 blive lagt på geograficensorhjemmesiden).
Nybeskikkelsen af censorkorpset 1.4.2014.
Formandskabet har i november igangsat arbejdet med nybeskikkelsen af censorkorpset - herunder
udsendt breve til nuværende censorer og kontaktpersoner på de 3 universiteter.
Nybeskikkelsen foretages efter reglerne i Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, kapitel 9 og 10. Dvs. at beskikkelsen foretages af Styrelsen for Videregående Uddannelser efter indstilling fra Censorformandskabet.
Det er censorformandskabets ønske at få sammensat et censorkorps, som på bedst mulig måde repræsenterer hele faget, og som kan sikre kontinuitet og fornyelse, og som i øvrigt lever op til de
krav, der er i censorbekendtgørelsen. Det drejer sig specielt om, at der ved nybeskikkelse udskiftes
mindst 1/4 af de censorer, der blev beskikket ved den forudgående ordinære beskikkelse, og at der
indgår censorer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for universiteterne på et af de ansættelsesområder, uddannelsen sigter mod. Det er tillige et krav, at der tilstræbes en ligestilling mellem antallet af kvindelige og mandlige censorer. Sluttelig skal det nævnes, at brugen af det nuværende
censorkorps på 87 censorer peger på, at et censorkorps på omkring 90 censorer er passende, set på
baggrund af censorbekendtgørelsens krav om at alle censorer jævnligt og så vidt muligt hvert andet
år tildeles censuropgaver
Censorformandskabet har i henvendelsen til alle nuværende censorer og til de 3 universiteter bedt
om forslag til ændringer eller fornyelse i censorkorpset og på baggrund heraf komme med forslag til
nye censorer. Denne tilbagemelding skal ske senest 20.12.2013.
Herefter vil såvel gamle som nye censoremner blive bedt om at give oplysninger om deres kompetencer i relation til censoropgaven. Det skal ligesom i 2010 ske i det skema, som ses på hjemmesiden (www.geograficensor.dk ). Samtidig skal alle potentielle censorer underskrive en samtykkeerklæring.
Denne del af processen skal afvikles inden den 24. januar. Herefter skulle det være muligt for formandskabet at fortage en udvælgelse af medlemmer til det nye censorkorps.
Sluttelig skal censorformandskabets indstilling til et nyt censorkorps sendes til Ministeriet.
Når Ministeriet har foretaget beskikkelsen af det nye censorkorps, vil alle blive underrettet om
korpsets sammensætning.
Papirløs eksamen/digital censur
Det er desværre ikke lykkedes formandskabet at få Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning til
at udarbejde en egentlig evaluering af de forsøg, der har været med papirløs eksamen (digital cen-

sur). Status er pt. at såfremt der afholdes eksaminer med digital aflevering, så betaler instituttet en
ekstra time til censorerne, hvis det ønskes, som kompensation for printning.
I den sammenhæng har RUC uden forudgående drøftelse med censorerne meddelt at de studerende
nu kan aflevere opgaver digitalt. På geografi har man i den forestående eksamenstermin tilbudt at
printe opgaverne for censor, hvis denne anmoder om det. Fra Aalborg Universitet forligger der endnu ikke udspil til digital censur.

På formandskabets vegne
Erik Engberg Olsen

