Referat bestyrelsesmøde den 22. august 2016
Referent: Hanne Mølgaard
Henriksen
Mødeleder:
Henriette Slepsager

Mødedeltagere:
Arne Hosbond, Christian Mathiasen, Henriette Slepsager, Marianne
Kehlet Vork og Hanne Mølgaard Henriksen
Afbud: Pia Lindkvist

Dagsorden:
Status og meddelelser fra sekretariatet
Orientering om afholdelse af kommende censormøder

Type:

1.del, Fælles: Temaet for årets censormøde er
Wiseflow/digitalisering samt hvilken værdi
censorerne har for institutionerne i et
sammenarbejdsmæssigt perspektiv.
-

Oplæg fra rektor ved Aarhus Erhvervsakademi
Christian Mathiasen,

-

Oplæg fra rektor Ole Gram fra Copenhagen
Business Academy.

-

Oplæg fra repræsentant fra Styrelsens
nedsatte censorudvalg

2.del, individuelle fagspecifikke møder: Efter
fællesdelen vil de enkelte censorformandskaber
afholde møder, hvor der bliver mulighed for dialog og
sparring inden for netop deres fagområder.
Nyt tiltag: Censorsekretariatet afholder workshop
med de som bestiller censorer.
Status og drøftelse af projekter
Valg på bestyrelse
Forslag til fremtidens strukturering: bestyrelsen
afvikles, og Censorsekretariatet får en direkte
kontaktperson i rektorkollegiet.
Dette forslag medtages til rektorkollegiet af Henriette
Slepsager og medtages til næste bestyrelsesmøde.
Såfremt denne struktur vælges i fremtiden skal
Censorsekretariatet have lavet en ny forretningsorden
som er tilpasset den ændrede struktur.
Punktet sættes på dagsorden til næste
bestyrelsesmøde.

Henriette Slepsager

Ansvar:

Forslag: Én beskikkelsesperiode til alle sekretariatets
uddannelser: Deltids- og fuldtidsuddannelserne får
samme beskikkelsesperiode. Forslag til fælles
beskikkelsesperiode: 01. oktober 2017 og 4 år frem.
Censorsekretariatet tager kontakt til styrelsen for
videregående uddannelser og fremlægger hvorfor
denne model er mere hensigtsmæssig end den
nuværende model.

Censorsekretariatet

15. september 2016

Såfremt at styrelsen for videregående uddannelser
godkender denne model, udarbejder
Censorsekretariatet hvorledes de nye
uddannelsesfamilier sammensættes.

Censorsekretariatet

20. september 2016

Christian Mathiasen sender information omkring,
hvorledes Erhvervsakademiet Aarhus har struktureret
deres uddannelser som inspiration til ovenstående.

Christian Mathiasen

15. september 2016

Censorsekretariatet

September 2016

Censortimer
Håndtering af censorernes timeforbrug pr.
semester/halvår.
Censorsekretariatets allokeringssystem vil for
fremtiden sammentælle censorernes timeforbrug.
Dato for næste møde
Torsdag d. 16 marts kl.: 9.00-11.00 Hos Henriette
Slepsager, Erhvervsakademi Midtvest

