Referat af geografi-censorformandsskabsmøde 25.03.2011
Mødeleder: Erik Engberg Olsen (EEO)
Mødets dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 08.10.2010
3. Generelt nyt siden sidste møde, herunder

4.
5.
6.
7.

- Hjemmesiden
- Censorernes tilbagemeldinger på evalueringsskemaet
- Møde med Fakultetet 28.3.201
Opgørelse over brugen af censorer for vintereksamen 2010/11.
Ny studieordning for naturvidenskabelig studieordning RUC
Nye ”tiltag” fra formandskabet?
Evt.

Ad 1) Referent: Torben Birch-Thomsen (TBT)
Ad 2) Referat fra mødet den 08.10.2010 blev godkendt (er lagt på hjemmesiden http://geograficensor.dk/)
Ad 3) EEO orienterede om status siden sidst, herunder at nybesættelsen af sekretær ved KU har løst
tidligere mindre problemer vedr. sagsbehandling og fungerer fint. Desuden har fordeling af censorer i den
indeværende periode fungeret fint. Endelig er der i gang sat forsøg med ’papir-løs-eksamen’ i ’Politisk
geografi’ ved KU.
Status for hjemmesiden: Hjemmesiden er nu etableret med de ønskede funktionaliteter (bla. søgefunktion).
Censortilbagemeldinger på evalueringsskema: diverse tilbagemeldinger blev diskuteret, herunder en
kommentar om manglende bestemmelser vedr. godkendelse af eksamensspørgsmål af censor; EEO vil tage
det op med studielederne. Desuden diskuteredes fordeling af spørgsmål mellem studerende ved gruppe
eksamen – hvordan foregår det (RUC/AUC)? Endelig diskuteredes hvordan vurdering af sproglig/skriftlig
kvalitet skal/kan inddrages i bedømmelser, og ønsket om bedre studieordningsinformation til censor om
forskellige typer projektrapporter på RUC. I den sidste sag afventer vi stadig svar fra RUC.
Møde med fakultetet på KU: EEO vil deltage i mødet den 28.03.2011.
Ad 4) Der er foretaget en opgørelse af brugen af censorer for vinter eksamen 2010/2011. Der har været
eksamineret 422 studerende på KU og 73 på RUC. Dertil har medvirket 50 censorer (57% af censorkorpset).
Ad 5) Der er modtaget udkast til studieordning for den naturvidenskabelige bacheloruddannelse ved RUC til
høring med svar frist den 1. april. Formandskabet sender svar på høring.
Ad 6) Problemet med oprunding af karakter ’fler-opgave’ eksaminer blev diskuteret – evt. behov for et
point system således at oprunding undgås i ’mellem-regningen’. Sagen undersøges nærmere.
Ad 7) Næste møde blev fastsat til uge 40 (Pernille Ehlers har kage med til kaffen!) EEO indkalder i uge 35.
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