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Jan Fahrenkrug, Ulla Breth Knudsen, Axel Brock, Helle Prætorius, Bente
Jespersen og Bjarne Møller-Madsen.
Andre:
Lene Marie Ehrhorn (AU), Jesper Bjørn Gorm Poulsen (AAU), Kirsten
Zeuthen (SDU) og Martin Stampe Noer (KU).

Fraværende:
Jens D. Mikkelsen og Peter Lyngdorf

Dagsorden:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra mødet 22. november 2017

REF: MASN

3.

Drøftelse til forslag til konstituering af det nye Censorformandskab

4.

Meddelelser
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

5.

Status på beskikkelse af Censorer for perioden 1. april 2018 – 31.
marts 2022

6.

Orientering og status på indførelse af CensorIT

7.

Drøftelse af tilbagemeldingsskemaer fra vintereksamen 2017/18 fra de
fire universiteter

8.

Drøftelse af den fremtidige udformning af spørgsmål på tilbagemeldingsskemaerne v/Helle Prætorius og Jens D. Mikkelsen

9.

Drøftelse af statistik over Eksamensklager og anker vedr. vintereksamen 2017/18 fra de fire universiteter

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 22. november 2017
Referatet var tidligere blevet godkendt inden offentliggørelsen.
Ad 3) Drøftelse til forslag til konstituering af det nye Censorformandskab
Samtlige medlemmer af Censorformandskabet i perioden 1. april 2014 – 31.
marts 2018, bortset fra Axel Brock, havde tilkendegivet, at de ønskede at
fortsætte arbejdet i Censorformandskabet i perioden 1. april 2018 – 31.
marts 2022.
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Jan Fahrenkrug tilkendegav på forespørgsel, at han var villig til at påtage sig
rollen som Censorformand i den nye periode. Det tilsluttede mødedeltagerne
sig.
Martin Stampe Noer og Jan Fahrenkrug oplyste, at de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter havde anmodet om, at antallet af næstformænd blev reduceret fra 7 til 6 som et led i de almindelige besparelser på universitetsområdet. Alternativt kunne det timetal, der blev tildelt honorar for nedsættes.
Flere af de andre sundhedsvidenskabelige Censorkorps var blevet anmodet
om en lignende reduktion.
Der var i Censorformandskabet enighed om, at acceptere, at antallet af næstformænd blev reduceret fra 7 til 6.
Formandskabet drøftede herefter, hvordan en fremtidig arbejdsfordeling
kunne være. Der var enighed om, at de to store universiteter (KU og AU)
fortsat skulle have tilknyttet to kontaktpersoner (næstformænd), mens de to
mindre universiteter (SDU og AAU) fremover kun ville have en kontaktperson (næstformænd), men således at næstformændene tilknyttet henholdsvis
SDU og AAU hjælper hinanden. Censorformanden skulle, hvor det var påkrævet, deltagere hyppigere i arbejdet vedr. SDU og AAU.
Martin Stampe Noer sørger for at samtlige censorer i korpset via CensorIT
bliver opmærksomme på, at de inden en konkret frist skal meddele om de
ønsker at stille op til Censorformandskabet. Melder der sig en eller flere nye
kandidater til henholdsvis formands-/næstformandsposten skal der afholdes
valg. Det tilstræbes i givet fald, at valget er afsluttet inden sommerferien og
at den endelige konstitution godkendes på møde i Censorformandskabet i
efteråret 2018. Martin Stampe Noer og Jan Fahrenkrug forestår den praktiske afholdelse af valget, hvis det bliver aktuelt.
Ad 4) Meddelelser:
a) Orientering om status på Københavns Universitet v/Helle Prætorius og Bjarne Møller-Madsen
Helle Prætorius meddelte, at der havde været forholdsvis få klagesager
på SUND-KU.
Hun beklagede endnu en gang, at det ikke i alle tilfælde var muligt for
censorerne at se eksamenssættene inden eksamen.
b) Orientering om status på Aarhus Universitet v/ Peter Lyngdorf
og Jens D. Mikkelsen
Punktet udgik, da Peter Lyngdorf og Jens D. Mikkelsen ikke var tilstede på mødet.
c) Orientering om status på Syddansk Universitet v/Bente Jespersen og Jan Fahrenkrug
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Bente Jespersen tilkendegav, at der ikke havde været de store sager på
SDU og at samarbejdet havde fungeret yderst tilfredsstillende.
d) Orientering om status på Aalborg Universitet v/ Axel Brock og
Ulla Breth Knudsen
Axel Brock meddelte, at der stort set ingen problemer havde været i
det sidste halvår. Samarbejdet havde forløbet smidigt.
Axel Brock tilkendegav, at han var meget tilfreds med samarbejde
med sekretariatet og de uddannelsesansvarlige.
e) Andet
Møde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet havde afholdt ”møde om censorområdet” den 18. december 2017. Desværre havde det ikke været muligt for medlemmer af
Censorformandskabet at deltage. Det fremgik af tilbagemeldingerne,
at der havde været meget fokus på et nyt e-læringskursus for censorerne. Der er dog ikke efterfølgende udmeldt nyt herom.
Møde med fakulteterne
Formændene for de sundhedsvidenskabelige censorkorps mødtes med
Uddannelseschefer/Studiechefer fra fakulteterne på AU den 7. december 2017.
Hovedemnet var drøftelse af implementering af CensorIT på det
sundhedsvidenskabelige område. (se punkt 6).
Ad 5) Status på beskikkelse af Censorer for perioden 1. april 2018 – 31.
marts 2022
På mødet i Censorformandskabet den 22. november 2017 havde formandskabet gennemgået samtlige ansøgninger. Efterfølgende havde Jan Fahrenkrug og Martin Stampe Noer kvalitetssikret alle indstillinger og rettet forskellige småfejl inden at den endelig indstilling var blevet afsendt til Styrelsen for Forskning og Uddannelse den 18. januar 2018.
Den 9. marts 2018 havde ministeriet meddelt, at de 504 indstillede censoremner alle var blevet beskikkede. Dette blev meddelt ”CensorIT”, der lagde
censorerne ind i systemet i slutningen af marts. Samtidig blev der udsendt
ansættelsesbreve til de beskikkede.
Desværre var der – traditionen tro – nogle fagområder, hvor der ikke var
opnået et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgninger. Der blev her foretaget genopslag. Se
https://sund.ku.dk/uddannelse/censor/censormed/censorformandsskab_forsi
de/
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Den 16. marts 2018 blev der fremsendt en indstilling til Styrelsen for Forskning og Uddannelse om beskikkelse af endnu 35 censorer. Denne indstilling
blev tiltrådt den 30. april 2018 og disse censorer vil snarest modtage ansættelsesbrev og blive tilføjet i CensorIT.
Der er fortsat åbent for yderligere ansøgninger på Censorformandskabets
hjemmeside.
Ad 6) Orientering og status på indførelse af CensorIT
Martin Stampe Noer orienterede om implementering af it-systemet CensorIT, der er taget i brug primo april 2018. KU, SDU og AAU er godt i gang
med at anvende systemet, mens AU har haft deres censoraftaler for sommereksamen så tidligt på plads, at de kun delvist har implementeret systemet på nuværende tidspunkt.
Martin Stampe Noer havde ved sidste møde i Censorformandskabet redegjort for årsagen til at indføre CensorIT:
”Baggrunden for at indføre det elektroniske censorsystem er blandt andet at
sikre, at censordatabasen altid er opdateret, samt at de opdaterede informationer altid er tilgængelige for alle tilknyttede universiteter og for Censorformandskabet. Derudover vil processerne, som skal sikre lovmedholdeligheden i censorallokeringen, blive forenklede. Systemet sikrer samtidig en bredere anvendelse af censorkorpsenes medlemmer under iagttagelse af bekendtgørelsernes bestemmelser. Endvidere til der være mulighed for at udtrække landsdækkende statistik til brug for årsrapporten, lige som det vil
være muligt at håndtere tilbagemeldingsskemaerne i det nye system, hvor
der også vil være en rykkerprocedure, når skemaerne ikke modtages.”
Det var hurtigt efter implementeringen primo april konstateret, at der manglede tre fagområder: Sexologi, International Sundhed/Global Sundhed og
Innovation og informatik. Via CensorIT var alle beskikkede censorer blevet
spurgt om de ønskede et eller flere af disse fagområder tilføjet. Samtidig var
disse fagområder blevet åbnet for efterbeskikkelsen. I alt havde 57 af de beskikkede censorer tilkendegivet, at de ønskede et eller flere af de nye fagområder tilføjet. Jan Fahrenkrug vil I løbet af maj måned sammenholde tilkendegivelserne med censorernes ansøgninger og beslutte om de skal tildeles de ønskede fagområder.
Generelt er der taget godt imod CensorIT, men nogle eksaminatorer/vejledere finder ikke systemet egnet til udpegning af censorer til bachelorprojekter/kandidatspecialer, idet de gerne selv vil stå for udpegningen. Da
det fremgår af Eksamensbekendtgørelsen, at det er Censorformandskabet,
der udpeger censorer til de konkrete censuropgaver, er det dog ikke fremover en mulighed.
Censorformandskabet følger implementeringen af CensorIT tæt og opfordrer censorerne til i tilbagemeldingsskemaet at give udtryk for fordele og

SIDE 5 AF 7

ulemper ved systemet med henblik på om fornødent at foretage de nødvendige justeringer af systemet.
Ad 7) Drøftelse af tilbagemeldingsskemaer fra vintereksamen 2017/18
fra de fire universiteter
Censorformandskabet havde modtaget samleskemaer fra alle fire fakulteter.
Svarprocenten var desværre endnu en gang ganske lav flere steder.
Der var ikke anført sager, der gav anledning til Censorformandskabets
umiddelbare indgriben. De væsentlige pointer samles i Censorformandskabets årsrapport 2017/18.
Ad 8) Drøftelse af den fremtidige udformning af spørgsmål på tilbagemeldingsskemaerne v/Helle Prætorius og Jens D. Mikkelsen
Censorformandskabet gennemgik det nuværende tilbagemeldingsskema og
tilføjede en del rettelser til skemaet.
Det nye tilbagemeldingsskema vil blive sat i drift pr. 1. september 2018.
Skemaet vil blive udsendt via CensorIT og såfremt censor ikke har besvaret
det inden en rimelig frist vil der blive udsendt en rykker. På den måde er det
Censorformandskabets håb, at få svarprocenten i vejret.
Ad 9) Drøftelse af statistik over Eksamensklager og anker vedr. vintereksamen 2017/18 fra de fire universiteter
Der var modtaget oversigter over klager/anker fra de 4 universiteter.
Antallet af klager ved vintereksamen 2017/18 havde været således:
Antal
klager

Klager imødekommet

Klager
ikke afsluttet
p.t.

Anker

Anker imødekommet

København

52

4

14

0

0 ud af 0

Århus

19

2

0

0

0 ud af 0

Odense

21

1

2

0

0 ud af 0

Ålborg

23

1

0

0

0 ud af 0

Censorformandskabet tog herefter klagestatistikken til efterretning. Statistikken kan ses på
https://sund.ku.dk/uddannelse/censor/censormed/censorformandsskab_forsi
de/
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Ad 10) Fastsættelse af næste møde
Næste møde blev fastsat til onsdag den 7. november 2018 kl. 12.00-16.00
på Syddansk Universitet

Ad 11) Eventuelt
Jan Fahrenkrug takkede Axel Brock for mange års dedikeret arbejde i Censorformandskabet.

Mødet afsluttes kl. 16.00
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