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Rekorddeltagelse i årsmødet

Censorvejledningen opdateres

En stor tak til de præcis 100 censorer, der deltog i
årsmødet den 29. august 2018 på Erhvervsakademi Lillebælt. Et referat af årsmødet er
udsendt til censorkorpset.

Den seneste udgave af censorkorpsets interne
censorvejledning er fra 2016 – og behøver en
ajourføring. Et arbejde, som det nyvalgte
censorformandskab går i gang med. Men der er
fortsat god støtte at finde i den eksisterende
udgave, der kan findes på http://www.censorsocudd.dk

Ændringer i Eksamensbekendtgørelsen
Styrelsen har udsendt bek. no. 1081 af 28. august
2018 om ændringer i Eksamensbekendtgørelsen.
Ikke alle har indvirkning på det direkte
censorarbejde. Men som årsmødet også drøftede
det vil formandskabets årsrapporter fremover
skulle stiles til uddannelsesstederne og ikke til
Styrelsen. Forholdet skærper naturligvis det
direkte blik på den enkelte udprøvning og
nedtoner det centraladministrative ditto.
Årsmødet tog hul på effekterne på den rapport
som censor udarbejder efter et afsluttet
censorarbejde.

Censor/kontaktmøde den 8. november – et møde
om censorarbejdet i praksis
Markér det i kalenderen! Som omtalt på årsmødet
arbejder formandskabet på at afholde et
censor/kontakt-møde den 8. november 14.00 –
16.30 på Erhvervsakademiet på UCL (tæt på
Odense Station).
Rammen er censorernes møde med deltagende
undervisere – for drøftelse af fælles udfordringer.
De genbeskikkede vil bemærke, at vi denne gang
forsøger os med ét censor/kontaktmøde – frem
for et Vest- og et Øst-møde.

En studerende fik medhold – notatpligten
Et ankenævn har behandlet en anke fra
studerende, der havde opnået karakteren 00 ved
mundtlig eksamen. Uddannelsesstedet havde ikke
givet den pågældende medhold i klagen. Men
ankenævnet fandt de modtagne redegørelser fra
censor og eksaminator mangelfulde i deres
begrundelser for karakteren. Den studerende fik
derfor medhold og blev tilbudt omprøve.
Sagen er endnu en påmindelse om især censors
vigtige opgave med at nedskrive noter – til brug
ved voteringen, men også i.f.m. klager og evt.
efterfølgende anker.

Særlige sager
hjemmesiden
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Censorformandskabet har besluttet, at relevante
afgørelser o.a. lægges på hjemmesiden
www.Censor-socudd.dk
til
orientering.
Udvælgelses-kriteriet vil naturligvis være: relevans
for censorarbejdet. Hvor dette materiale
indeholder data, der er omfattet af
Persondataforordningen vil der – lige så naturligt
– være tale om anonymiserede informationer.

En studerende med funktionsnedsættelse fik
medhold i anke
En studerende med en funktionsnedsættelse
havde søgt om og fået en forlænget
forberedelsestid, forud for en mundtlig
udprøvning. Tilsvarende gav skolen den
pågældende adgang til en vis forlængelse af
tidsrammen for udprøvningen, ”hvis du får behov
for det”, som det formuleredes. I.f.m. klagen
redegør både censor og eksaminator sobert for
den mundtlige eksamen, idet de finder, at de
faktiske 5 minutter mere ikke ville have kunnet
hæve karakteren. Ankenævnet fandt imidlertid, at
begge forlængelser skal være konkrete og aftalt på
forhånd for at udelukke enhver tvivl om vilkår og
tidsramme. Det indgik endvidere, at eksaminator
ikke kunne medvirke mere end denne forlængelse,
idet andre gøremål ventede.
Ved udprøvning under særlige vilkår må censor
sikre sig, at aftaler er konkrete og uden
usikkerhedsmomenter.
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