Årsberetning for censorformandsskabet for geografi 2019
1. Formandsskabet består fortsat af tre medlemmer: Lars Andersen (formand), Morten
Lauge Fejerskov (næstformand) og Martin Rudbeck Jepsen (næstformand).
Formandsskabet har i årets løb afholdt to egentlige møder, men formandsskabet er stort set i
ugentlig mailkontakt. Censorformandsskabet bestræber sig fortsat på en næsten dag-til-dagbehandling af censoranmodninger.
Formandsskabet har været involveret i opfølgning på en klagesag på IGN for at få klarlagt
bedømmelsesprocedurer.
Censorformandsskabet har afgivet høringssvar vedrørende ny studieordning for geografi på
Aalborg Universitet.
Formandsskabet har været repræsenteret ved censorformandskabernes årsmøde den 28.
november 2019 i Styrelsen for Forskning og Undervisning, UFM.
Formandsskabet modtager sekretariatsbistand fra IGN, KU.
2. Censorkorpset
Censorkorpset er blevet beskikket i foråret 2018 for en fireårig periode.
Korpset består af 97 censorer.
3. Censorkorpsets udnyttelse
Ved tildeling af censorer bestræber formandsskabet sig på, at korpset anvendes bredt ved
godkendelsen af censorer til eksaminer. Det er vores opfattelse, at eksaminatorerne og
studieadministrationerne hjælper fint med i denne proces. Vi er langsomt ved at få en lidt
større rotation i korpset, men samtidig ved vi, at vi er et bredt sammensat korps mhp at skulle
kunne dække alle fagets delområder på bedst mulige måde; dette betyder, at der kan gå lang
tid imellem beskikkelser.
I årets løb har der været to ad hoc-beskikkelser til Climate Change-uddannelsen. Særligt
denne uddannelse er i bekneb for censorer. Vi vil i 2020 forsøge at supplere det faste
censorkorps med censorer, hvis profil retter sig mod Climate Change-uddannelsen.

4. Censorvurderinger
Censorformandsskabet har modtaget lidt færre censorvurderinger end i 2018. De allerfleste
censorer udtrykker tilfredshed, og giver generelt vurderinger i kategorierne 4 og 5.
Enkelte censorvurderinger har ført til at formandsskabet har haft kontakt med censorerne for
uddybning og opfølgning.
Årsmødet for censorformænd og studieadministratorer i UFM i november 2019 havde fokus
på censorkorpsets betydning i forhold til institutionsakkreditering, den løbende interne
evaluering og dermed også betydningen af præcise censorindberetninger. Der afventes et
udspil fra et udvalg under UFM med henblik på evt. ændrede procedurer.

Der findes flere versioner af vurderingsskemaerne. Der arbejdes på et nyt fælles skema (på
fakultetsniveau) på Københavns Universitet. Her vil censorvurderingerne også overgå fra
papirblanket til digitalt format.
5. Ankesager
Der har i perioden ikke været behandlet ankesager i formandsskabet.
6. Hjemmeside
Hjemmesiden vedligeholdes af sekretariatet hos IGN. Vi har forsøgt at forbedre
søgemulighederne på siden, men foreløbigt forgæves. Den anvendte søgemaskine er
tilsyneladende af ganske simpel karakter og lader sig ikke umiddelbart ændre inden for de
rammer, som KU stiller til rådighed.
7. Øvrige forhold vedrørende censorkorpset
RUC har udarbejdet nye censurnormer.
Specialeperioden på KU bliver fremtidigt reduceret, og det vil betyde ændring i volumen m.v.
UFM-censorkursus (netbaseret) blev åbnet i foråret 2019. Det forlød ved mødet i UFM i
november at nogle fejl er tilrettet løbende, og at der venter endnu en tilretning.
Derefter vil censorformandsskabet frigive link og opfordre censorerne til at tage kurset.
Formandsskabet har fået henvendelse fra en censor om adgang til fx forskningsartikler, som
er anvendt i et speciale. Umiddelbart har eksterne censorer ikke biblioteksadgang, hvorfor
man som censor fortsat må skaffe eventuelle materialer via eksaminator.
Eksamensnoter. Der er krav til censor og eksaminators noter både ved mundtlige og skriftlige
eksaminer: De skal være i en form, så en eventuel aktindsigt giver mening. Noter skal gemmes
et år. Endvidere skal opgaver og noter jvf. persondatalovningen opbevares sikkert.
Eksaminer er digitale
Det betyder at censorer, som ikke ønsker at læse på skærm selv må printe.
Det er ikke muligt at få denne service fra universiteterne længere.
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