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SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN
CENSORFORMANDSKABET

Censor/kontaktmøde – især om mundtlig
eksamen pr. digital platform

censor/kontaktmødets dagsorden, samt
tilmelding, fremgår af særskilt mail.

Siden marts har mundtlig eksamen i udtalt grad
været afviklet online. Den pludselige omstilling
gav naturligvis en øget aktivitet, især for at sikre
gode forhold for alle parter.

Bemærk at deltagelse pr. Zoom også er muligt.
Covid-19 restriktionerne justeres som bekendt
løbende, men vi håber på vilkår, der tillader en
god afvikling af mødet.

Gode og mindre heldige erfaringer fra den
digitale form er vigtige for den videre udvikling af
fremtidens eksamensformer, bl.a. understøttet af
uddannelsesstedernes velbegrundede fokus på
den optimale ressourceanvendelse.
Vi har i år en særlig opmærksomhed på
praktikeksamen, og er meget interesserede i,
hvordan forårets særlige omstændigheder, kan
have fået betydning for de studerendes læring
og, hvorvidt eller hvordan dette er kommet til
udtryk ved eksamensbordet - det være sig ansigt
til ansigt eller digitalt.
Studenterforum UC, herunder også
Sammenslutningen af danske
Socialrådgiverstuderende, har iværksat en
landsdækkende undersøgelse med det formål at
blive klogere på, hvordan studerende på
professionsbachelor-uddannelserne oplever
deres praktikforløb. Dette materiale – som også
præsenteres på en konference på KP i september
- har de studerende lovet, vi kan tilgå og således
lade deres erfaringer indgå i det samlede
materiale.
Meddelelse om tid og sted, hovedlinjer i

Praktikprøve og prøve i sammenlagte moduler
Praktikmodulet udprøves som bekendt nu med
ekstern censur – og som forventet har denne
nydannelse givet en lang række gode og lærerige
bemærkninger i censorrapporterne (se
sammendraget i Årsrapporten 2018/19 – især
side 18-19). Censorformandskabet har dog ikke
identificeret særskilte udfordringer –
sammenholdt med kommentarerne i.f.t. andre
udprøvninger i andre moduler.
Uddannelsesinstitutionerne har betydelige
forskelle i tidsrammen for mundtlig udprøvning
samt stor forskel i rammen for den skriftlige del
(og dermed forventningerne/afregningen i.f.t.
censors medvirken).
Grundforholdet er fortsat om udprøvningen i
praktik giver et fyldestgørende billede af viften af
læringsmål.
UC Syd har sammenlagt udprøvningen i
grundmodulerne ”Socialt arbejde med udsatte
voksne og voksne med handicap” og ”Socialt
arbejde på beskæftigelsesområdet” – eller 30

ECTS i en samlet udprøvning. Formandskabet har
drøftet om en sådan sammenlægning kan sikre
en tilfredsstillende udprøvning af det enkelte
moduls læringsmål?
Censorrapporterne har gode bemærkninger til
den mulige problematik med udprøvning af 30
ECTS, og vi vil anmode om at forholdet drøftes på
næstkommende møde med Ledernetværket.

ønske ikke må forekomme. Er man beskikket i et
modul, er dette det relevante kriterium for at
indgå som censor.
Censorsekretariatet er forespurgt om forholdet.
Alle allokeringsforespørgsler er gennemgået for
forespørgsler om en særlig profil på censor.
Formandskabet er dog tilfreds med, at antallet af
forekomster går ned.

Prøveformer og krav som fokuspunkt
Som en næsten naturlig konsekvens af
ovenstående punkter vil prøveformer og krav til
samme blive et fokuspunkt for det kommende
studieår.

Nyt skema til censorrapporterne
En fornyelse af skabelonen, der anvendes ved
indsendelse af censorrapporter har endelig fået
en ny form og vil tages i anvendelse her i
efteråret 2020.
Senest har Akkrediteringsrådet anbefalet at
censorvirksomheden knyttes tættere til
institutionsakkrediteringen. Vores egen
arbejdsproces med et nyt skema har naturligvis
været påvirket heraf. Tæt knyttet til
Akkrediteringsrådets anbefaling er et ønske om
en øget standardisering af censorrapportens
skabelon – på tværs af professionsbacheloruddannelserne. Dette arbejde er stadig i sin
vorden, og vi afventer nyt fra arbejdsgruppen
som bl.a. består af medlemmer fra
institutionerne, Styrelsen, Akkrediteringsrådet og
repræsentanter fra censorformandskaberne.

Uddannelsesstederne efterspørger særlige
fagprofiler
Det hænder fortsat, at en uddannelsesinstitutions
forespørgsel om medvirken af ekstern censor
tilføjes et ønske om en særlig faglig profil hos den
censor, der allokeres. Det er aftalt mellem
formandskab og Ledernetværk, at dette særlige

Med håbet om et godt efterår til alle – og med en
venlig hilsen til jer alle fra Censorformandskabet
– Lis Montes de Oca, Henriette Henriksen, John
Klausen og Leif Jacobsen.

Husk at tilmelde dig til censor/kontaktmødet
senest fredag den 18. september 2020 på
www.censor-it.dk!

