Formandskabsmøde
Referent:
Hanne Mølgaard Henriksen
Dato:
12. februar 2016
Dato for næste møde
September 2016

Mødedeltagere: Troels Myram, Laurids Dam, Gunhild
Brynning, Kenneth Lokind, Pia Lindkvist, Lars Odd
Blaaberg, Michael Vaag, Ole Middelhede, Henriette
Moos, Marianne Kehlet Vork, Melissa Dupont Molin og
Hanne Mølgaard Henriksen
Afbud: Annette Tristan, Mogens Bjerregaard, Annette
Slyngborg, Ole Eriksen, John Midtgaard, Steffen
Svendsen, Niels Wulff, Helle Christiansen, Kirsten
Nielsen, Arne Hosbond, Hanne Lunding Røhl, Kim
Lindtrup, Bo Pedersen, Henrik Kjær Christensen, Vibeke
Andersen, Kristian Krämer, Gert Johansen

Referat
Velkomst – praktisk information
Evaluering af konstruktion af ”uddannelsesfamilier”.
Der tydeliggøres i kommissoriet en arbejds- og
opgavefordeling i mellem Censorsekretariatet,
Censorformandskaberne og uddannelsesinstitutionerne,
således at censorerne kan henvises korrekt i forhold til deres
henvendelser. Dette fremgår af hjemmesiden, samt vil
censorerne modtage dette som orientering.
Bilag til referatet ”arbejds- og opgave fordeling”
Ole Middelhede påpegede at de arbejdsopgaver for censor,
der fremkom i CS’s oplæg til arbejdsbeskrivelse, er ikke
dækkende for det reelle arbejde, censorformandskabet
udfører, derfor vil Ole gerne i samarbejde med de andre
censorformandskaber diskutere dette på næste
censorformandskabsmøde.
Punkt til næste møde: Ole Middelhede forslår, at
formandskaberne indbyrdes deler deres erfaringer i forhold til
deres opgavevaretagelse på næstkommende
censorformandskabsmøde.
Nye Censorformandskaber indkaldes til møde
Hvor de oplyses omkring deres virke som censorformandskab.
I forbindelse med det førstkommende formandskabsmøde
efter endt valgperiode, indkaldes de nye formandskaber til et
formøde. Her vil de blive informeret omkring deres virke i
forhold til samarbejdet mellem- og med Censorsekretariatets
interessenter.

Ansvarlig

Deadline

Deadline rejseafregning
Denne skal være Censorsekretariatet i hænde senest med
udgangen af indeværende måned.
Censormøder
Som et led i vedligeholdelse af relationer til censorer og
uddannelsesinstitutioner, er det besluttet, at
formandskaberne skal afholde censormøde hvert år.
Datoen til censormødet fastsættes hurtigst muligt af
arbejdsgruppen til september 2016, således at CS kan få
meldt datoen ud til censorerne.
Der skal i fremtiden fastsættes en uge, hvor vi afholder
censormøder hvert år.
Der afholdes 2 censormøder, et i københavnsområdet og et i
Jylland.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, til den fælles del af
censormødet. Arbejdsgruppen består af
- Pia Lindkvist
- Gundhild Brynning
- Micahel Vaag
- Marianne Vork
Forslag til den fællesdel
- Martin Teilmann formand for arbejdsgruppen i
arbejdet om den nye censorvirksomhed.
- Workshops på tværs af vores uddannelser.
- Ministeriet
Opgave: CS indkalder arbejdsgruppen til et
planlægningsmøde.
Planlægning af prøver på landsplan
Orientering fra seneste bestyrelsesmøde: Der er ingen
bestemmelser omkring, at eksamen skal afholdes på
bestemte datoer, men vil typisk på landsplan være inden for
den samme periode.
For at hjælpe Censorsekretariatet i allokeringen af censorer,
skal uddannelsesinstitutionerne, herunder de enkelte
uddannelsesnetværk/fællesudvalg, indstille flere censorer fra
nærområdet. Censorsekretariatet udarbejder en liste til
Christian Mathiasen over mangel på censorer på de enkelte
uddannelser. Christian Mathiasen vil da sikre, at der bliver
indstillet den anbefalede sum af censorer.
Marianne Vork slog dog fast, at CS fortsat til enhver tid sørger
for at ekspedere alle de fra censorformændene godkendte
beskikkelser i forbindelse med Ministeriets frister (1.4 og
1.10)

Pia Lindkvist,
Gunhild Brynning
Michael Vaag og
Marianne Vork
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Beslutninger truffet på senest bestyrelsesmøde
Censorsekretariatet vurderer, hvilke punkter fra kommende
censorformandskabsmøder der drøftes i bestyrelsen.
Orientering om resultat af det årlige møde i Styrelsen for
Videregående Uddanneler
Der er i forbindelse med arbejdet om den nye
censorinstitution udarbejdet spørgeskemaer igennem EVA
som løbende sendes ud til alle censorformandskaber og
institutioner. Marianne Vork opfordrer til, at
formandskaberne bruger tid til at udfylde dette grundigt.
Censorformandskabet kan få indflydelse på den fremtidige
censorvirksomhed igennem denne besvarelse. Der er ingen
præcis plan offentliggjort for, hvornår dette arbejde skal være
færdigt fra styrelsens side. Dog skal anbefalingerne var
færdige ultimo august 2016.
Spørgsmål fra workshop ved det årlige formandskabsmøde
ved styrelsen er at finde på:
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaendeuddannelse/professionshojskoler/eksamen-og-censorer
Kontakt fra Censorer omkring plagiat i forhold til afholdelse
af ekstern censur
Hver institution har egne retningslinjer for plagiat. Såfremt
censor opdager plagiat, skal censor tage kontakt til
eksamensafholdende institution.
Diskussionspunkt fra Pia Lindkvist og de øvrige
formandskaber
Frafald i antal studerende
Pia Lindkvist har sat sig på dagsorden i det faglige
fællesudvalg, dog har dette ikke haft en større effekt.
Opgave: CS får tilføjet i allokeringsmailen til bestiller
”Vær opmærksom på om antal studerende er korrekt.
Såfremt det ikke er korrekt, kontakt censorsekretariatet med
rettelserne”
Censorformandskaberne udtrykte generel forståelse for den
kritik, der ofte fremføres fra censorerne i forhold til
problemstillinger med afregning af vederlag, herunder alle
interessenters ansvarsfraskrivelse i forhold til emnet.
Formandskaberne hæftede sig ved, hvordan den retsmæssige
stilling omkring aftaleindgåelse jf. lovgivning kan håndteres i
relation til hver af formændenes egne korps. Hvorvidt de
enkelte formandsskaber ønsker at spille en rolle i
spørgsmålet, er op til det enkelte formandsskab.

CS

Marts 2016

Timeafregning for rejsetid
CS tilføjer til allokeringsmailen, at censor skal være
opmærksom på, at Inden en prøves afholdelse informerer
uddannelsesinstitutionen censor om de gældende regler for
uddannelsen, herunder denne bekendtgørelse, samt forsyner
censor med andet materiale, der har betydning for
censorernes virksomhed.

Censorvederlag ved Troels Myram og Marianne Vork
Beslutning
Bestyrelsen og CS ønsker ikke at imødekomme en survey om
censorvederlagets øvrige honorering, da dette betragtes som
et aftalegrundlag mellem censor og eksamensafholdende
institution, herunder et individuelt ansættelsesforhold.

Hvilke henvendelser får censorformandskabet fra
censorerne. CS ønsker at udbygge ofte stillet spørgsmål
- Honorering
- Jeg har søgt om at blive censor, og har ikke fået svar
- Censors rolle
- Censor møder op uforberedt
- Censor er ikke kvalificeret
- Censor tager ikke noter
- CS kan lave ofte stillede spørgsmål ud fra de
censorrapporter censorformandskabet modtager.
- Hvorfor har jeg ikke fået min beskikkelse – det er
vigtigt at skrive, at der kan være flere grunde til, at
man ikke har fået sin beskikkelse. Fx at der ikke er
mangel på censorer.
- Hvad gør du, hvis du er meget uenig med eksaminator
Opgave: I forbindelse med censors rolle fremsender Ole
Middelhede power point til inspiration fra tidligere
censormøder til CS

Ole Middelhede
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Dato for næste møde
Censorformandskabsmøde afholdes inden det planlagte
censormøde i september 2016 i Jylland.
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