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a) Orientering om status på Københavns Universitet v/Helle Prætorius
og Bjarne Møller-Madsen
b) Orientering om status på Aarhus Universitet v/ Peter Lyngdorf og
Jens D. Mikkelsen
c) Orientering om status på Syddansk Universitet v/ Bente Jespersen
og Jan Fahrenkrug
d) Orientering om status på Aalborg Universitet v/ Axel Brock og Ulla
Breth Knudsen
e) Andet
4.

Drøftelse af udformning af årsrapport for Censorformandskabet

5.

Nyt om gruppebaseret projekteksamen ved AAU v/Ulla Breth Knudsen og Axel Brock.

6.

Planlægning af proces for næste beskikkelsesperiode (1. april 2018 –
31. marts 2022)

7.

Drøftelse af tilbagemeldingsskemaer fra vintereksamen 2016/17 fra de
fire universiteter

8.

Drøftelse af statistik over Eksamensklager og anker vedr. vintereksamen 2016/17 fra de fire universiteter

9.

Forberedelse af stormøde for censorer i maj 2017
• Dagsorden og emner
• Opgavefordeling

10.

Fastsættelse af næste møde

11.

Eventuelt.

Ad 1) Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

Ad 2) Godkendelse af referat fra mødet 25. oktober 2017
Referatet var tidligere blevet godkendt inden offentliggørelsen.
Ad 3) Meddelelser:
a) Orientering om status på Københavns Universitet v/Helle Prætorius og Bjarne Møller-Madsen
Helle Prætorius meddelte, at der havde været stille siden sidste møde i
Censorformandskabet. Der havde kun været få klager og en enkelt ankesag.

SIDE 2 AF 7

Der havde desværre været et par tilfælde, hvor der havde været fejl i
eksamensopgaverne. Censorerne vil generelt gerne have opgaverne til
gennemsyn inden eksamen – blandt andet for at minimere antallet af
fejl. Ifølge KU´s kvalitetssikringssystem, er der kun krav om at én
censor skal gennemlæse opgaverne forud for eksamen.
Der har været en konkret sag vedr. manglende mulighed for gennemsyn af opgaverne før eksamen. Sagen tages op på næste møde i Censorformandskabet.

b) Orientering om status på Aarhus Universitet v/ Peter Lyngdorf
og Jens D. Mikkelsen
Der har været en enkelt ankesag (på Kandidatuddannelsen i Molekylær Medicin). Det drejede sig om en 24 timers eksamen med alle
hjælpemidler tilladt. Den studerende havde brugt mere plads (skrevet
flere sider) end det var tilladt. Besvarelsen burde nok have været afvist
administrativt, da den ikke opfyldte formkravene for den pågældende
eksamen.
En censor havde meddelt, at han ikke ønskede at være censor på AU
på grund af parkeringsforholdene. Censorerne skal selvfølgelig tilbydes bedst mulige arbejdsbetingelser, men må dog acceptere de forhold
som Universiteterne kan tilbyde.

c) Orientering om status på Syddansk Universitet v/Bente Jespersen og Jan Fahrenkrug
Jan Fahrenkrug kunne erindre om, at Censorformandskabet havde haft
Studieordning for Kandidatuddannelsen i Medicin i høring.

d) Orientering om status på Aalborg Universitet v/ Axel Brock og
Ulla Breth Knudsen
Ulla Breth Knudsen og Aksel Brock kunne meddele, at de fortsat godkender alle censorer både på Bacheloruddannelsen og Kandidatuddannelsen i Medicin i Ålborg. Ved den afsluttende eksamen udpegede
Aksel Brock og Ulla Breth Knudsen censorer uden forslag. På de øvrige udpeger de efter forslag fra AAU. De var dog normalt meget enige i AAU´s forslag til censorer. Aksel Brock og Ulla Breth Knudsen
holder et møde en gang årligt med Studieleder Jeppe Emmersen og det
hold, der står for eksamen. Det fungerer godt.
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Det var opfattelsen, at den Integrerede eksamen i Medicin, Kirurgi og
Farmakologi var meget ujævnt med hensyn til omfang, form og niveau. Der forelå nu et notat fra eksamensansvarlig Stig Andersen. Notatet skulle være med til at afhjælpe udfordringerne.
Det blev understreget, at de steder, hvor der forelå en ”omregningstabel” fra point til karakter, var den ikke bindende for censor.
Jesper Bjørn Gorm Poulsen forklarede på opfordring fra Censorformandskabet om forskellene mellem Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Medicin (Medicin) og Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Medicin med industriel specialisering (Medis).
Historisk set var de to uddannelser ret identiske, men AAU har senere
arbejdet med, at give de to uddannelser hver sin faglige profil. Der vil
ikke længere være mulighed for at skifte fra Medis til Medicin mere.
e) Andet








Det er aftalt, at Kandidatuddannelsen i Molekylær Medicin ud
træder af Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark pr. 31.
august 2017.
Der afventes fortsat ministeriets reaktion på høringssvarene
vedr. Censorudvalgets rapport. Censorformandskabet afgav sit
høringssvar den 6. marts 2017.
Der har i oktober 2016 igen været afholdt et dialogmøde mellem Censorformændene for de sundhedsvidenskabelige uddannelser og de fore sundhedsvidenskabelige fakulteter.
Martin Stampe Noer fortalte, at der arbejdes på at indføre et nyt
administrativt IT-baseret censorsystem, der dels kunne anvendes til censorbeskikkelsen vedr. den kommende periode og dels
den konkrete allokering af censorer til de enkelte eksamener.

Ad 4) Drøftelse af udformning af årsrapport for Censorformandskabet
Der var generelt tilfredshed med den årsrapport som censorformandskabet
havde udgivet i slutningen af 2016 dækkende perioden 1. september 2015 –
31. august 2016. Rapporten var dog lidt inhomogen visse steder.
Der var enighed om at beholde den skabelon, der tidligere var aftalt. De
næstformænd, der er tilknyttet de enkelte universiteter udsender deres forslag til beretning for ”deres” universitet senest den 1. november 2017.
På baggrund heraf udarbejder sekretariatet et udkast til årsrapport, der drøftes på næste møde i Censorformandskabet.
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Ad 5) Nyt om gruppebaseret projekteksamen ved AAU v/Ulla Breth
Knudsen og Axel Brock
Dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU Lars Hvilsted
havde anmodet om et møde med Censorformandskabet vedr. den undersøgelse om ”gruppeeksamen” som formandskabet havde foretaget. Dekanen
ønskede formentlig at konklusionen blev ændret.
Det var tydeligt, at AAU læste nogle andre ting ud af undersøgelsen end
Censorformandskabet, men Ulla Breth Knudsen og Axel Brock understregede, at konklusionen var den som Censorformandskabet nu var kommet
frem til og at den stod fast. Det havde i øvrigt været et positivt møde.
Det blev foreslået, at der i censortilbagemeldingsskemaet blev tilføjet nogle
tillægsspørgsmål vedr. gruppeeksamen på AAU.
Det var Censorformandskabets opfattelse, at en gruppe ikke måtte være større end fire studerende. Grupper på f.eks. 7 deltagere var alt for store.
Jesper Bjørn Gorm Poulsen supplerende med at sige, at det havde været et
rigtig godt og konstruktivt møde. Der arbejdes nu videre med de ting, der
kom frem på mødet.
Endelig havde der været forslag fra Studienævnsformanden om, at man
skulle uddanne censorerne til at være censorer til gruppeeksamen. Det var
dog ikke en ide Censorformandskabet kunne tilslutte sig.
Ad 6) Planlægning af proces for næste beskikkelsesperiode (1. april
2018 – 31. marts 2022)
Censorformandskabet skal til at gennemføre en ny beskikkelsesrunde for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2022.
Inden sommerferien skal det afklares hvilket censorkompetencer, der er
brug for i fremtiden. På de fleste universiteter har man skåret ned på antallet
af eksamener med ekstern censur. Der har også været markante ændringer af
studieordningerne flere steder. Censorsekretariatet skriver rundt til universiteterne for at høre hvilke fagområder, der fortsat er brug for eksterne censorer til – og hvor mange censorer, der er behov for,
Der vil lige efter sommerferien komme opslag i Ugeskrift for læger og på
hjemmesiden. Der vil også blive skrevet ud til de censorer, der allerede er i
korpset samt til Universiteterne. Det overvejes om der også skal annonceres
i Dagens Medicin.
Der vil blive ansøgningsfrist omkring den 1. oktober 2017. Ansøgningerne
behandles på møde i Censorformandskabet i november 2017. Der vil forud
for behandlingen blive taget stilling til kriterier som ”aldersprofil”, ”erhvervsaktivitet”, krav om speciallægeanerkendelse etc.
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Censorformandskabets indstilling sendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse primo 2018. I marts 2018 vil de beskikkede censorer modtaget et
elektronisk ansættelsesbrev.
Der arbejdes på at digitalisere ansøgningsprocessen, men det er uklart om
det kan nås til denne beskikkelsesrunde.
Ad 7) Drøftelse af tilbagemeldingsskemaer fra vintereksamen 2016/17
fra de fire universiteter (Bilag fra KU, AU, SDU og AAU)
Censorformandskabet havde modtaget samleskemaer fra alle fire fakulteter.
Svarprocenten var desværre ganske lav flere steder.
Det overvejes om der skal udarbejdes nye spørgeskemaer. Jens D. Mikkelsen og Helle Prætorius udarbejder forslag til nye spørgsmål til næste møde i
Censorformandskabet.
Ad 8) Drøftelse af statistik over Eksamensklager og anker vedr. vintereksamen 2016/17 fra de fire universiteter (Bilag fra KU, SDU, AU og
AAU)
Der var modtaget oversigter over klager/anker fra de 4 universiteter.
Antallet af klager ved vintereksamen 2016/17 havde været således:
Antal
klager

Klager imødekommet

Klager
ikke afsluttet
p.t.

Anker

Anker imødekommet

København

38

2

4

0

0 ud af 0

Århus

15

2

0

1

0 ud af 1

Odense

20

5

0

0

0 ud af 0

Ålborg

23

3

4

0

0 ud af 0

Censorformandskabet tog herefter klagestatistikken til efterretning. Statistikken kan ses på www.sund.ku.dk/censor-med
Ad 9) Forberedelse af stormøde for censorer i maj 2017
•

Dagsorden og emner

•

Opgavefordeling

Der blev aftalt følgende dagsorden til Stormødet, hvor der var tilmeldt ca.
80 censorer:
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Dagsorden:
 Velkomst v/ Jan Fahrenkrug
 Censors rolle – herunder bekendtgørelse og lovgrundlag (Martin Stampe
Noer)
 Tilbagemeldinger fra censorerne – herunder evalueringsskemaer (Jens
D. Mikkelsen)
 Praktiske forhold vedr. eksamen – herunder honorering (Helle Prætorius)
 Forskelle mellem fakulteterne – hvordan sikrer vi et ensartet fagligt niveau (Ulla Breth Knudsen)
 Besparelser på censur og den nye rapport – et fremtidssikret censorsystem (Jan Fahrenkrug)
 Eventuelt
Rollerne blev fordelt mellem mødedeltagerne. Det blev aftalt, at man havde
ansvaret for et kort resume af det efterfølgende punkt på dagsordenen.
Helle Prætorius tilbød at skrive et kort notat om ”grundregler” for censorer.
Det behandles på møde i Censorformandskabet i november 2017.
Alt efter hvordan Stormødet faldt ud, kunne det måske være hensigtsmæssigt med en samlet tilbagemelding til studielederne – evt. ved et møde mellem Studieledere og Censorformandskab.

Ad 10) Fastsættelse af næste møde.
Næste møde blev fastsat til tirsdag den 22. november 2017 kl. 10.00-16.00
på Aarhus Universitet

Ad 11) Eventuelt
Intet yderligere

Mødet afsluttes kl. 15.15
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