Beretning fra Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps
for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017
Censorformandskab:
Dyrlæge Lars Birch, Hammershøj dyrlæger (formand)
Bakkevej 12, Hammershøj, 8830 Tjele, e-mail: Larsbir@gmail.com
Specialdyrlæge Jens Arnbjerg (næstformand)
Ragsnesminde Alle 36, 2605 Brøndby e-mail jarn@image.dk
Dyrlæge, Ph.D, Dip ECBHM,NordiskTeknisk konsulent, Drøvtyggere – Elanco Animal
Health og adjungeret professor i kvægsygdomme, KU Sund Jôrg Matthias Dehn
Enemark Mail: joerg.enemark@elanco.com

Censorer og censur:

Indledning:
Det veterinære censorkorps dækker alle hovedfagsområder/specialer der indgår i
følgende uddannelser:
Bachelor- og kandidat uddannelsen i Veterinærvidenskab
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Kandidat i Animal Science
Masteruddannelsen Companion Animal Clinical Science.
Når der i det følgende nævnes en censoropgave, kan det være bedømmelse af et speciale,
mundtlige eksaminer med flere studerende eller skriftlige besvarelser fra et helt hold af
studerende.
I 2017 var der 173 censorer i Det Veterinære Censorkorps, heraf blev 68 censorer
anvendt til bedømmelse af 143 censoropgaver. Det vil sige at 105 censorer, svarende til
60,7 % ikke blev anvendt. Dette er et fald i forhold til 2016 hvor der var 80.7 % af
censorkorpset, der ikke blev anvendt. Således er flere censorer blevet anvendt og der har
været en mere ligelig fordeling af opgaverne mellem censorerne og hermed en bedre
udnyttelse af censorkorpset.
Censorkorpset består af 31 % kvinder og 69 % mænd, hvilket nogenlunde svarer til
tallene for 2015. Aftagere udgør ca.75 % af censorkorpset.
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Figur 1.Fordeling af opgaverne blandt censorerne.

Figur 2.Fordeling af eksamenstype på de 143 eksamensopgaver i 2017

Størsteparten af censoropgaverne har i 2017 været bachelorprojekter og specialer, som
det fremgår af figur 2. Der er stort set samme fordeling på eksamenstyper som sidste år.
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Censorindberetninger:
Der er i alt indleveret 15 censorvurderinger. Det er et væsentligt fald i forhold til 2015,
hvor der var 317 censorvurderinger og 2016, hvor der var 54. Heraf var 11 uden
kommentarer til de afholdte eksaminer men dog afkrydset i rubrikken ”tilfredsstillende”.
Vi har valgt at bringe samtlige kommentarer censorerne, til brug for det videre arbejde.
Som angivet i Eksamens bek., skal censor, efter overstået eksamen, indsende et
vurdering af forløbet af eksamen, til formandskabet.

Kommentarer og bemærkninger fra censorer.
I Anatomi eksamen anfører en censor at den nye eksamensordning, der er en
kombination af praktisk spot prøve og essay-eksamen, bør helt adskilles. Ifølge censor er
denne veksling mellem praktisk og teoretisk eksamination medvirkende til at de
studerende klarer sig dårligt i begge dele af eksamen.
En anden censor fremfører at de gældende normer for censorer ikke længere er
tilstrækkelige til at klare opgaven. Et forslag kunne være at der sættes grænser for hvor
meget et speciale må fylde, herved bliver de studerende nødt til at prioritere hvad de
ønsker at kommunikere og hvordan.
En censor fremfører at det er mærkværdigt at der ikke længere sendes en fysisk udgave
af specialet. Således at den fysiske printning er skubbet over til bedømmeren.
Det anføres af en anden censor, at i MKR- eksamen, i kvægspørgsmål,
mangler de studerende markant dyrespecifik viden.

Eksamensklager/Ankenævn i beretningsperioden
Der er modtaget 23 klager over eksamen til eksamen. Samtlige klager over eksamen er
blevet afvist.

Øvrige aktiviteter i Formandskabet
Formanden har deltaget i møde mellem censorformænd og Universitetet, samt diverse
møder med Universitetet og de øvrige medlemmer i formandskabet.
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Derudover har der været beskikkelser af en del nye censorer til korpset.
Formandskabet har afgivet høringssvar til det udvalg der har set på en modernisering af
Censorvæsenet.
Formandskabet har udtalt sin støtte til Veterinær uddannelsen kan blive klassificeret som
en Sundhedsvidenskabelig Uddannelse.
Formanden sidder endvidere i et udvalg der har til formål at sammensætte et kursus, så
nye censorer bliver bedre klædt på til arbejdet.

Afsluttende kommentarer til 2017
Set fra censorformandsskabets side, er 2017 forløbet tilfredsstillende, eksamensmæssigt
men der er behov for at knytte kommentarer i øvrigt.
.
Der er har været et fald i antallet af censorer der ikke benyttes, fra 80,7 i 2016 %, til
60,7 % i 2017. Hvilket er glædeligt.
Som tidligere nævnt blev der i 2015 indførte en instruks, for at tilgodese Eksamens Bek.
krav om rotation og udskiftning af censorer og det er til dels lykkes, hvilket kan ses af at
der er anvendt flere censorer i 2017.
I 2017 var 79 % af de bedømte eksamensopgaver specialer og bacheloropgaver og det
var også tilfældet i 2016.
Vi har i år valgt at medsende alle bemærkninger fra censorerne, så alle der måtte have
interesse i det, kan forholde sig til hertil.
Der er kun modtaget 15 indberetninger fra censorer vedr. afholdt eksamener.
Der har i alt været ekstern censur på 143 opgaver og med kun 15 indberetninger er det
lidt svært at danne sig et overblik over hvordan eksamensforløbet har været.
Disse indberetninger og tilbagemeldinger fra censorerne og lærerne er den eneste
mulighed vi har for at følge med i, hvordan det rent faktisk går til eksamen.
Det er ikke tilfredsstillende for formandskabet at have så få indberetninger af arbejde
med.
Tidligere var det en forudsætning, for at få udbetalt honorar, at indberetningen blev
udfyldt, hvilket jo selvsagt resulterede i mange tilbagemeldinger,f.eks.317 i 2015 og 15 i
2017.
Derfor ser vi frem til igangsætninger af Censor IT, som nu er rullet ud på samtlige
uddannelse institutioner i Danmark, eller vil blive det i løbet at kort tid.
For vores område har vi udsat det til 1.feb.2019.
Når dette kører har vi adgang til statistik vedr.afholdte eksaminer og vi kan løbende få
indberetninger fra censorerne, til vort arbejde.
Det er stadigvæk formandskabets opfattelse at der er behov for ekstern censur, til sikring
af kvalitet og relevans i uddannelserne, samt til sikring af de studerendes retsstilling men
det er vigtigt at der sker en ændring og tilpasning af systemet til de nutidige behov og
det sker nu med Censor IT og et kursusforløb for ny beskikkede censorer.
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Et af målene med arbejdet i formandskabet er, at tilse, at Eksamens bek.overholdes og vi
på denne baggrund får uddannet så dygtige kandidater som det er muligt
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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