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CENSORFORMANDSKABET

Velkommen til nye og stor tak til afgående
censorer!

der ønsker at kandidere til en post i det 4 mand
store formandskab.

Styrelsen har afgjort beskikkelserne på baggrund
af indstillingerne. Dermed er censorkorpset
bestykket med 276 censorer. Der er god grund til
at takke de af jer, der ikke opnåede genbeskikkelse
– med en stor tak for indsatsen. Til
førstegangsansøgerne og alle i øvrigt:
formandskabet modtog over 400 ansøgninger!
Med stor glæde og fornøjelse kunne vi konstatere,
at det socialfaglige såvel som akademiske niveau i
ansøgningerne igen i denne runde var særdeles
højt. Dét er særdeles tilfredsstillende – om end
indstillingsarbejdet naturligvis bliver ekstra
udfordret af dette positive problem.

Enhver der måtte have lyst til at involvere sig i
arbejdet i censorformandsskabet er velkommen til
at kontakte det siddende formandskab (Henriette,
Leif, Lis eller Jens) og høre mere om, hvad arbejdet
indebærer. Husk at indsende skemaet samt et foto
til censor-it@ucsyd.dk senest den 30. juli 2018.

Kvinder: 79%
Mænd: 21%
Nybeskikkelser: 51%

formandskabet

Årsmøde onsdag den 29. august 2018.
Årsmødet afvikles ved starten af hver ny
beskikkelsesperiode, som et fælles mødepunkt for
’gamle’ og nye censorer. Vi arbejder på at afvikle
årsmødet på UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé
1, 5230 Odense M.

Fordelinger i øvrigt:

Opstilling til
formandskab.

Med dette valg til formandskab overgår vi til
elektronisk afstemning – til afvikling mellem den
13. og 22. august 2018.

Kl. 11.30 – 12.00: En sandwich og en vand.
og

valg

af

Alle beskikkede censorer har modtaget en
orientering om valg af formandskab, samt et
opstillingsskema – sidstnævnte til brug for alle,

Kl. 12.00 – ca. 15.00: Censorformandskabet
præsenterer sig; formandskabets beretning;
spørgsmål/svar; ”Eksamen som evaluering af en
uddannelse?” et aktuelt katalog over udfordringer
til eksamen, censorvirksomhed m.v.
Transport godtgøres efter statens regler.
Nærmere om dagsorden og mødestedet udsendes
inden mødet.

Talentbekendtgørelsen
Eller officielt: Bek. no. 597 af 8. marts 2015 – om
talentinitiativer på de videregående uddannelser.
Formålet er ”at understøtte og styrke indsatsen
for særligt talentfulde studerende” (§2). Jf.
bekendtgørelsens §4, stk.2 er der adgang til at give
studerende en udmærkelse på eksamensbeviset.
Det er således en forudsætning, at både
eksaminator
og
censor
indstiller
bachelorprojektet til et udvalg af fagkyndige, der
nedsættes af institutionens ledelse, og som
vurderer, om niveauet berettiger til en
udmærkelse.
Området er nyt for censorformandsskabet.
Kontakt os meget gerne, hvis du støder på at skulle
indstille og udpege særligt talentfulde studerende.
Vi er meget interesserede i at høre, hvordan
bekendtgørelsen omsættes of fortolkes på
skolerne.
Eksamen som en evalueringsform.
Der er kontinuerligt debat om eksamen, dens
former og – måske især – ressourceforbruget, der
anvendes ved disse udprøvninger. Senest har
Censorudvalget forholdt sig kritisk-konstruktivt til
eksamen som fænomen – og bl.a. anbefaler
udvalget en sikring af kvaliteten af censor. På
anbefaling af en række censorformandskaber har
Styrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der skal
vurdere forskellige udformninger.
Årsmødet (se ovenfor) vil drøfte en række
grundtræk i tidens debatter om eksamen.
EU-dom: en studerende har ret til indsigt i
eksaminators vurderinger.
En EU-dom har fastslået, at studerende har ret til
at se eksaminators og censors vurderingsnoter.
Hermed menes der alle de rettelser, noter og
kommentarer, som censor og eksaminator
allerede i dag er forpligtede til at tage - og
opbevare i mindst et år - i forbindelse med
bedømmelse ved både mundtlige og skriftlige
prøver. Dette er begrundet i, at vurderingsnoter er
oplysninger, der er knyttet til eksaminandens
person, og dermed er omfattet af persondatadirektivet.

EU-dommen sætter fokus på, at noterne skal
skrives med omtanke, så de umiddelbart kan
udleveres til de studerende, som de foreligger,
hvad enten de er håndskrevne, indeholder
forkortelser eller evt. er på fremmedsprog. Der må
ikke efterfølgende redigeres i noterne.
Censorformandskabet er ikke bekendt med en
nøjere udmøntning fra Styrelsen for Forskning og
Uddannelse.
Læs mere via dette link:
Er en eksamensopgave omfattet af begrebet
"personoplysning"?
Uklarhed om honorering for planlagte formøder.
Vi har igen haft henvendelser vedr. uklarhed om
honoreringsforholdene omhandlende planlagte
formøder i.f.m. eksamen. Den pågældende skole
mente sig ikke forpligtet til at lade medgået tid
hertil honorere.
Efterfølgende har skolen dog anerkendt, at der var
tale om en fejl. Planlagte formøder (formøder, der
fremgår af eksamensplanen for en mundtlig
eksamen) udløser honorar.
Kontakt formandskabet, hvis du oplever en anden
praksis.

God sommer! Og vi ses til Årsmødet den 29.
august 2018! Husk at tilmelde dig – primært af
hensyn til fortæringen!

Henriette Henriksen
Lis Montes de Oca
Jens Meyhoff
Leif Jacobsen

