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Nyt censorkorps på vej.
Ansøgningsfrist den 20. april 2018.
Et nyt censorkorps skal beskikkes pr. 1.
september 2018. Alle i det nuværende
korps har fået en påmindelse herom via
mail den 22. marts 2018. Yderligere
information om krævede kvalifikationer
m.m. kan findes på Censorformandskabets
hjemmeside
www.censorsocudd.dk.
Der er ansøgningsfrist fredag den 20.
april 2018, og der er åben for ansøgning
fra den 22. marts 2018.
Ansøgningsskemaet
finder
du
på
www.censor-it.dk i menuen til venstre.
Som nuværende bruger skal du være
logget ind på hjemmesiden, når du
udfylder ansøgningsskemaet.

Passive censorer
For mange censorer har ikke svaret på
censoropgaver – i hele beskikkelsesperioden!
Som beskikket censor har du adgang til
at lade dig registrere som passiv i en
periode (forskningsarbejde; længere

udenlandsophold; perioder med særlige
arbejdsopgaver; sygdom el.lign.).
Som
passiv
modtager
du
ikke
forespørgsler om censorarbejde – når
registreringen af passivmelding/orlov er
registreret i Censorsekretariatet.
Men for mange er
censorbeskikkelsen.

passive

i.f.t.

I den samlede, indeværende beskikkelsesperiode har 19 censorer ikke haft
censoropgaver. 17 censorer er blevet
spurgt, men har ikke svaret. I de
seneste 8 måneder er 89 censorer blevet
spurgt uden at have tilkendegivet
interesse.
Det har altid været et vigtigt parameter
at censorkorpsets størrelse er afstemt
med det kontinuerlige behov. Ikke for
mange og ikke for få. Enten vil den
enkelte censor blive anvendt for lidt (og
dermed hæmmes i en erfaringsopbygning). Eller skolerne vil opleve
vanskeligheder
med
at
få
den
nødvendige
censorbistand
til
eksamensafviklingerne.

Denne kalkule kommer i uorden ved, at
et antal censorer reelt ikke synes til
rådighed for censorvirksomheden.
Vi opfordrer derfor til at den enkelte får
bragt en passivmelding i orden på www.
censor-it.dk eller beder om ikke længere
at være beskikket. Alternativet er
naturligvis at en genbeskikkelse ikke kan
forventes.

Hvordan bruges straks-knappen i
censorrapporten m.v.?
Censorformandskabet ser alle censorrapporter. Men særlige forhold kan kalde
på en hurtig stillingtagen og handling.
Som det afsluttende spørgsmål i
censorrapporten, der udfyldes efter alle
typer censormedvirken og sendes til
Censorsekretariatet, bliver anmodet om
at vurdere, om nogle af dine svar
begrunder en hastefremsendelse til
Censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen.
Denne straks-knap skal kun anvendes i
særlige situationer, hvor du vurderer at
den studerendes retssikkerhed ved
eksamen er blevet krænket, eller andre
uregelmæssigheder
har
gjort
sig
uheldigt
gældende
og
påvirket
eksamensafviklingen.

Læringsmålene og målopfyldelsen
af disse er omdrejningspunktet i
censorvirksomheden – og i censorrapporten.
Både ændringer i uddannelsens struktur
og
opbygning
og
7-trinsskalaens
indførelse (2006-2007) har foranlediget
karaktergivning, taksonomiske grundforhold
o.a.
på
de
jævnlige
censor/kontaktmøder.

De skal naturligvis til stadighed holdes
ved lige.
At orientere sig grundigt i læringsmålene
for det pågældende modul, man skal
være censor på, er en grundfordring i
censors forberedelse.
Tilsvarende bør disse dele også afspejle
sig i censorrapporterne efter overstået
eksamen. Eksamen skal afvikles under
gode vilkår for den studerende – og for
eksaminator og censor.
Censorrapporterne
samles
i
en
bearbejdet form til en årsrapport – der
er en del af skolernes kvalitetsmarkering. Derfor er censorernes
bemærkninger om kold eller ingen kaffe
o.lign. mindre væsentlige – trods det at
underholdningsværdien ofte er høj!
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