Referent.: Kiki Kvistborg Jespersen

Tilstedeværende: Pia Lindkvist, Arne Hosbond, Henriette
Slebsager, Christian Mathiasen, Marianne Vork og Kiki Jespersen.

Dato.: 08. marts 2013
Dato for næste møde:
September 2013

Fraværende:
Ingen afbud

Dagsordenspunkter/konklusion
Formanden for Censorsekretariatets bestyrelse skal altid være en rektor,
da rektorkollegiet i sidste ende finansier sekretariatets ressourcer.

Fremadrettet vil bestyrelsen beslutte hvilken familie nye uddannelser bør
tilgå.
Iflg. bekendtgørelsen § 21: Kan et censorkorps omfatte flere uddannelser
såfremt de er beslægtede og antal af censorer begrunder det.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142708

Eksisterende formandskaber bibeholdes indtil næste valg indtræffer.

Censorsekretariatet allokerer udelukkende censur til eksterne prøver.
Iflg. bekendtgørelsen § 22.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142708

Censorsekretariatets bestyrelse har behandlet punktet
eksaminatorberetninger og der er truffet beslutning om, at denne praksis
skal fortsætte i fremtiden, da det giver formandskaberne mulighed, for at
evaluerer censorernes præstation i forbindelse med kvalitetssikring. De
enkelte uddannelsesinstitutioner har ytret sig positivt om praksis.
Eksaminatorberetningerne udfyldes på samtlige af sekretariatets 40
uddannelser.

Dagsordenspunkter hvor der kræves beslutninger på tværs af
formandskaber, skal altid fremsendes til bestyrelsen. Formanden for
bestyrelsen træffer beslutning om henvendelsen bringes videre til
rektorkollegiet.

Ansvarlig

Deadline

Kriterier for honoreringsmodellen tager udgangspunkt i følgende punkter:
-

Timesedler skal altid attesteres af censorformanden
Grundløn for formand/ næstformand + antal stå
Rejseafregninger ligger udenfor honoraret
Årsberetning
Beskikkelse af censorer
Censor/eksaminator beretninger
Møder (intern i formandskaberne(familierne))
Møder (Formand og Censorsekretariatet)
Møde i VIFU

NB: Afholdelse af censormøder (det er bekendtgørelsessat
at der mindst hvert andet år afholdes censormøder) det vil
sige at formandsskaberne skal afholde møde med
censorerne, dette skal ikke forveksles med
formandsskabsmøderne. Vi skal have fundet en ”model”
hvor vi sikrer at disse møder, ikke afholdes i tide og utide.
Jeg tænker at hele forklaringen med rødt skal udgå af
endeligt referat, det er blot ment som en orientering, da
dette ikke blev bragt på mødet den 08. marts 2013 i
Herning.

Henriette/
Marianne

snarest

Marianne

Snarest

Ang. gennemgang af beskikkelsesansøgninger, vil Censorsekretariatet
sørge for, at få implementeret en tekst til at stoppe ansøgninger på fag,
hvor censorkorpset har en tilpas størrelse.
Ex: Der er for øjeblikket nok censorer beskikket på det fag som, du har
ansøgt beskikkelse på.
Bliver der igen behov for at bruge censorer på faget, bliver der åbnet for
tilgang.

Næste møde er fastsat til september måned.

