Årsberetning for censorformandsskabet for geografi 2018
Beretningen dækker hovedsagelig perioden fra juni til december 2018.
1. Formandsskabet har siden juni 2018 bestået af Lars Andersen (formand), Martin Rudbeck
Jepsen (næstformand) og Morten Lauge Fejerskov (næstformand).
Formandsskabet har i efteråret afholdt 3 møder heraf et møde med studiesekretærerne ved
de tre geografiuddannelser. Endvidere har formandsskabet været repræsenteret ved
censorformandskabernes årsmøde den 29. november 2018 i Styrelsen for Forskning og
Undervisning, UFM.Formandsskabet modtager sekretariatsbistand fra IGN, KU.
2. Censorkorpset
Censorkorpset er blevet beskikket i foråret 2018 og består i øjeblikket af 97 censorer.
Censorformandsskabet har fået en række henvendelser fra tidligere censorer, som ikke er
blevet genbeskikket. Der vil pga omlægning af krav til specialestart og -slut blive behov for et
stort antal censorer på samme tidspunkter af året (især i sommerterminen), hvorfor
censorformandsskabet undersøger muligheden for efterbeskikkelse af censorer uden for
termin.
3. Censorkorpsets udnyttelse
Ved tildeling af censorer bestræber formandsskabet sig på, at korpset anvendes bredt ved
godkendelse af censorer til eksaminer. I løbet af 2019 vil vi få en grundigere indsigt i, hvilke
censorer der anvendes til hvilke eksaminer. Denne erfaring, sammenholdt med registreringer
i Digital Eksamen, håber vi at kunne anvende til at sikre en større rotation i
censoranvendelsen.
4. Censorvurderinger
Censorformandsskabet har modtaget i alt 74 vurderinger af afholdte eksaminer på IGN og ved
CCIMA. De fleste vurderinger dækker en eller to eksaminer. En enkelt vurdering indeholder
en samlet vurdering af 47 afholdte eksaminer.
Langt størstedelen udtrykker tilfredshed med vurderinger i kategorierne 4 og 5.
Enkelte giver anledning til kommentarer:
A. En censor for et speciale ved KU fik ikke tilsendt målbeskrivelse. Rammerne for specialet er
givet af fakultetet, og fremgår af appendiks 2 i den fælles studieordning for Science.
Målbeskrivelsen findes i appendiks 3 i studieordningen for geografi & geoinformatik.
Begge ligger her: https://studier.ku.dk/kandidat/geografi-og-geoinformatik/undervisningog-opbygning/
2) En censor beskriver dårlige forhold i eksaminationslokalet – en foldedør kunne ikke lukkes,
og døren blev åbnet under forsvaret. Vi må opfordre til, at lokalerne er velegnede til eksamen,
og at begivenheden skiltes.
3) En censor beder om fremsendelse af retningslinjer for bedømmelse ift. karaktergivning.
Censorformandsskabet vil opfordre institutterne til, at der laves en kort samlet
eksamensvejledning samt at der laves laminerede skilte (genbrug) til ophængning. Se også
pkt. 7 angående UFMs kommende censorkursus.

Der er modtaget 16 vurderinger fra 13 censorer ved RUC. Disse giver ikke anledning til
bemærkninger. Der er på AAU i perioden ikke modtaget vurderinger fra eksterne censorer.
Det har vist sig, at der findes flere versioner af vurderingsskemaerne. Formandsskabet vil
arbejde på, at der igen udarbejdes et fælles skema, og samtidig bede institutterne til at hjælpe
med at få udfyldte evalueringsskemaer retur.
5. Ankesager
Der har i perioden ikke været behandlet ankesager.
6. Hjemmeside
Hjemmesiden vedligeholdes af sekretariatet hos IGN. Censorformandsskabet har på sit
decembermøde drøftet mulig opdatering af blandt andet blanketdelen samt muligheden for at
søge på censorenes fagkompetencer i hovesidens søgefelt.
7. Øvrige forhold vedrørende censorkorpset
Censorformandsskabet har kort været inddraget i en sag på RUC vedrørende censurnorm.
Sagen er pt stillet i bero.
UFM arbejder med et nyt it-baseret censorkursus. Kursus indeholder information om god
adfærd, ansvar m.v.. Indeholder en test. Når test er gennemført (og bestået) udstedes et
certifikat. På sigt er det tanken, at alle censorer skal tage dette kursus for at kunne blive
beskikket. Kursus vil være færdigudviklet i foråret 2019. Kursus er udviklet af bl.a. to
censorformænd og UFM. Kursus kan gennemføres på ca. 1 time.
Censorformandsskabet har besluttet at studere kursusindhold, og at censorformandsskabet
afprøver kursus og får erfaringer inden, der træffes beslutning om tidsfrist for gennemførelse
i geograficensorkorpset.
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.
Censorformandsskabet vil videresende UFMS hyrdebrev.
Eksaminer er nu digitale
Det betyder, at censorer, som ikke ønsker at læse på skærm nu må printe selv. Det er ikke
muligt at få denne service fra universitetet længere.
Censormøde. Censorformandsskabet har drøftet afholdelse af et censormøde, og deler det
tidligere formandsskabs synspunkt vedr. opvejning af udbytte kontra omkostninger. Pt
overvejes et møde i 2019.
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