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Censorer og censur
I 2015 var der 170 censorer i Det Veterinære Censorkorps, heraf blev 54 censorer
anvendt til bedømmelse af 103 censoropgaver. Det vil sige at 116 censorer, svarende til
68.2 % af censorkorpset ikke blev anvendt. Dette er en relativ stor stigning i forhold til
2014 hvor 49 % af censorerne ikke blev anvendt. I lighed med tidligere år har mange
censorer ingen opgaver haft, hvorimod der har været en mere ligelig fordeling af
opgaverne, mellem de censorer der har fået tildelt opgaver.
Censorkorpset består af 54 kvinder og 118 mænd, svarende til at 32.5% af censorkorpset
er kvinder, hvilket er en stigning i forhold til 2014 hvor 28.2 % censorerne var kvinder.
Aftagere udgør 72.3 % af censorkorpset, svarende til 123 censorer.

Figur 1.Fordeling af antal opgaver pr.censor i 2015.
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Figur 2.Fordeling af eksamenstype på de 103 eksamensopgaver i 2015
Størsteparten af censoropgaverne har i 2015 været bachelorprojekter og specialer, som
det fremgår af figur 2. Der er lidt færre mundtlige eksaminer og til gengæld flere
skriftlige, end 2014. Et lille fald i specialer og lidt flere bacheloreksamener.

Censorindberetninger
Der er i alt indleveret 103 censorvurderinger. Det er et væsentligt fald i forhold til 2014,
hvor der var 317 censorvurderinger. Heraf var 76 blanke og uden kommentarer til de
afholdte eksaminer men dog afkrydset i rubrikken ”tilfredsstillende”.
I 94 vurderinger angives et tilfredsstillende eksamensforløb, med enkelte kommentarer,
hvorimod 9 censorer havde kommentarer til de afholdte eksamener. Det betyder at i 92
% af de indleverede censorvurderinger er der angivet tilfredshed med de afholdte
eksaminer. I de resterende 8 % var bemærkningerne generelt positive, dog med
gentagelse af tidligere års kritik af undervisningen i anatomi og MKR.
Det gælder for det store flertal af bachelorrapporter og specialer, at eksamensforløbet har
været tilfredsstillende ogde studerende har demonstreret kompetencer i fagene og meget
tilfredsstillende mundtlige/skriftlige fremlæggelser.
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I lighed med sidste år, er der blandt censorerne ros til institutterne og deres lærere for en
god dialog omkring emnet, fremsendelse af opgaverne i god tid og overholdelse af
tidsplaner.

Uddrag af kommentarer til de afholdte eksaminer
.
God stemning, respekt og høj faglighed. Den studerende har arbejdet
særdeles selvstændigt.
Eksamen forløbet I henhold til gældende regler.
Alt forløb smidigt og professionelt
Der er anledning til at påpege at det er et solidt, grundigt planlagt og
gennemført kursus, som er afsluttet med en eksamen bestående af en skriftlig
rapport som skulle være accepteret og godkendt inden eksamen og en meget
velplanlagt og organiseret eksamen som har tværdisciplinær karakter.
Eksamen foregik i god orden og med en god diskussionen mellem den
studerende, eksaminator og censor.
Det er blevet lidt tungt med digital eksamen. Der er stor forvirring omkring
brugen heraf. Det samme gælder RejsUd.
Der var for lidt tid til gennemlæsning af specialerne. Fra afleveringsfrist til
eksamen var der afsat 1 uge. Det er nødvendigt med 2 ugers frist. idet de
fleste censorer jo har et arbejde der skal passes i dag tiden.
Gennemførelsen forløb godt til trods for det store antal studerende.
Der bør I udfærdigelsen af spørgsmålene lægges mere vægt på
formuleringerne, idet der fra censors side har været et relativt stort
tidsforbrug til rettelser af især sproglige fejl.
Prøvens form og tekniske hjælpemidler er forbedret siden sidste år og der er
ikke umiddelbart forslag til yderligere forbedringer.
Vigtigt allerede på dette tidspunkt, at bemærke, at mange studerende ikke har
et korrekt sprogbrug (terminologi), hvilket også ses senere ifm MKReksamen.
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Eksamensklager/Ankenævn i beretningsperioden
Der har i beretningsåret været behandlet og afgjort 9 eksamensklager. 8 af klagerne blev
afvist og 1 frafaldet.

Øvrige aktiviteter i Formandsskabet
Formandskabet har i 2015 taget initiativ til, at ændre proceduren ved udpegningen
af censorer, til de enkelte eksamener.
Baggrunden for dette var, at der tidligere, i stor udstrækning, blev anvendt den censor
som man kendte. Herved blev de samme censorer anvendt mange gange, hvilket ikke er i
overensstemmelse med censor bekendtgørelsen..
Det blev også i 2015 besluttet at rundsende mail til alle undervisere om at de kunne
sende forslag til yderligere beskikkelser, således at underviserne altid havde de rigtige
censorer med de ønskede kompetencer.
Der er i løbet af året endvidere afgivet høringssvar vedr. Ansøgning om at Veterinærudd.
bliver klassificeret som Sundhedsfaglig Uddannelse. En omklassificering som
formandskabet var enig i.
Formandskabet har ligeledes indsendt høringssvar vedr. justering af brugen af ekstern
censur på veterinæruddannelsen.
Formandskabet mener ikke det er tilrådeligt, da den studerendes retsstilling, som følge af
en nedsat anvendelse af ekstern censur, vil blive svagere og finder det samtidigt vigtigt,
at de faglige kompetencer dokumenteres, netop ved brug af ekstern censur på
veterinæruddannelsen.
Formanden har deltaget i møde mellem censorformænd og Universitetet.
Hvor der blev orienteret om besparelse på ekstern censur på KU Sund .
De fleste Institutter anvender censur på ¾ af deres kurser, hvorimod bekt.kun
kræver af 1/3 bliver censureret.
Der blev ordineret om at der skal anvendes landsdækkende cenornormer men
det var der dog ikke helt enighed om.
Endvidere blev der orienteret om digital eksamen og placering af fremtidige uddannelse
i censorkorps.

Afsluttende kommentarer til 2013
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Set fra censorformandsskabets side, er 2015 forløbet tilfredsstillende men jeg vil jeg
gerne knytte nogle kommentarer til tallene og beretningen.
.
Der er stigning i antallet af censorer der ikke benyttes, fra 49 til 68 %, hvilket svarer til
at 2/3 af censorerne ikke er blevet benyttet i 2015.
Der er der flere forklaringer på, nemlig at antal opgaver til censur er faldet fra 262 til
103 og at censorkorpset er udvidet fra 145 censorer til 170 og der endvidere har været en
mere rigelig fordeling af opgaver mellem de anvendt censorer.
I 2015 var 77 % af de bedømte eksamensopgaver specialer og bacheloropgaver, mod 87
% i 2014.
I over 92 % af indberetningerne er der generelt tilfredshed blandt censorerne med de
afholdte eksamener, både det faglige indhold men også måden eksamen er blevet afholdt
på, hvilket må siges at være flot og er en opfyldelse af formålet med ekstern censur.
De gentagne kritiske bemærkninger fra censorerne i anatomi og MKR vedr.de
studerendes præstationer er der sidenhen blevet taget hånd om, med en omlægning af
eksamen i Anatomi samt et fællesmøde i juni 2016 vedr.MKR på Inst.For
Produktionsdyr og Heste.
Der har i løbet af året været et godt samarbejde med Universitetet i almindelighed og
Uddannelse og Studerende i særdeleshed.
Formand for Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps
Lars Birch
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