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Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Innovation og
entrepreneurship 2018

Første del
Resume
På baggrund af den meget korte periode for formandskabet, har vi ingen bemærkninger til uddannelsens
niveau, til afviklingen af prøver og eksaminer eller anbefalinger.

1. Censorkorpset sammensætning (jf. § 23 og § 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:

1

Vi har noteret, at der er et betragteligt større antal censorer i korpset end det antal der reelt anvendes
(allokeres), og vi finder derfor, at det giver anledning til at overveje, om antallet af censorer i korpset
fremadrettet skal justeres.

2. Årets arbejde i Censorformandskabet (jf. § 28), herunder:
Censorformandsskabet har fremsendt kommentarer til national studieordning og efter dialog med
uddannelsesinstitutionerne endvidere forfattet uddannelsesspecifik introduktion til censorer til som skal
indgå i generel introduktion til censorer
2.1 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet
Censorformandsskabet har fremsendt kommentarer til national studieordning, og har i forlængelse heraf
startet en konstruktiv dialog med uddannelsesinstitutionerne, og vil blandt andet deltage i årsmødet for
uddannelsesnetværket.

3. Grundlaget for eksamen (jf. §31)
Ingen bemærkninger

4. Klager og ankesager (jf. § 26, 4. pkt.)
Der har ikke været klagesager i indeværende periode

5. Årets temaer
Ingen bemærkninger

6. Evaluering af skabelonen
Ingen bemærkninger

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale
fra censorerne
Ingen bemærkninger

Bilag et faktaark pr. uddannelse
Skal udfyldes, da det benyttes til den tværgående opsamling.

2

Titel: Beretning fra censorformandskabet for AU - Service, produktion, it,
bygge og anlæg m.v. 2018

Første del
Resume
På baggrund af den meget korte periode for formandskabet, har vi ingen bemærkninger til uddannelsens
niveau, til afviklingen af prøver og eksaminer eller anbefalinger.

1. Censorkorpset sammensætning (jf. § 23 og § 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:
Vi har noteret, at der er et betragteligt større antal censorer i korpset end det antal der reelt anvendes
(allokeres), og vi finder derfor, at det giver anledning til at overveje, om antallet af censorer i korpset
fremadrettet skal justeres.

2. Årets arbejde i Censorformandskabet (jf. § 28), herunder:
Ingen bemærkninger
2.1 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet

3. Grundlaget for eksamen (jf. §31)
Ingen bemærkninger

4. Klager og ankesager (jf. § 26, 4. pkt.)
Der har ikke været klagesager i indeværende periode

5. Årets temaer
Ingen bemærkninger

6. Evaluering af skabelonen
Ingen bemærkninger
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Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale
fra censorerne
Ingen bemærkninger

Bilag et faktaark pr. uddannelse
Skal udfyldes, da det benyttes til den tværgående opsamling.
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1 Censorkorpsets sammensætning - §22
1.1 Antal mænd i censorkorpset
1.2 Antal kvinder i censorkorpset
1.3 Antal aftagercensorer
1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner,
1.5
1.6

57
161
132
293

Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur

10
JA=1/NEJ=0

Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre
særlige forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke
sammen medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud
over én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen
gensidig eller gentagen censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2
2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med
2.2

236

der udbyder uddannelsen
Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere)

Gentagen og gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt.
1.7

Evt. sidehenvisning i årsberetningen

Antal

Evt. sidehenvisning i årsberetningen
1

JA=1/NEJ=0

Evt. sidehenvisning i årsberetningen
0
Ha r i kke ti l gængel i g i nforma ti on herom

censorerne i censorkorpset ? JA=1 NEJ= 0
Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem
uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset? JA=1 NEJ= 0

0
Ha r i kke ti l gængel i g i nforma ti on herom
Evt. sidehenvisning i årsberetningen

Antal

2.3
2.4

Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på
uddannelserne
Antal studieordninger til høring i år

0
0

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i
censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken
baggrund en samlet vurdering er foretaget.

3 Grundlaget for eksamen - § 30
3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til
3.2
3.3
3.4
3.5

5.3
5.4

1
1

Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og
øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?
JA=1 NEJ= 0
Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig
behandling ? JA=1 NEJ= 0

1

1

72

0

0
0
JA=1/NEJ=0

Evt. sidehenvisning i årsberetningen
1
1

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i
bekendtgørelser og studieordninger? JA=1 NEJ= 0 Ingen
gruppeprøver=M
Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise
til at sikre en god karaktergivning? JA=1 NEJ= 0
Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets
målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0

6 Evaluering af skabelonen
6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?

Evt. sidehenvisning i årsberetningen

Antal

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte
allokeringer)
Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på
baggrund af den viden, der er tilgængelig for
censorformandskabet)
Antal ankesager i alt

4.3
4.4 Antal ankesager med medhold
5 Årets temaer
5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0
5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse

Evt. sidehenvisning i årsberetningen
1

arbejdsmarkedet og evt. videreuddannelse? JA=1 NEJ= 0
Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste
læringsmål? JA=1 NEJ =0
Har censorerne fået den nødvendige information fra
uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?
JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4
4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur
4.2

JA=1/NEJ=0

1

1
JA=1/NEJ=0

JA=1 NEJ= 0

Evt. sidehenvisning i årsberetningen
1
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La rs Ha a hr

Cens orforma nds ka bet på PBA Innova ti on og Entrepreneurs hi p

1 Censorkorpsets sammensætning - §22
1.1 Antal mænd i censorkorpset
1.2 Antal kvinder i censorkorpset
1.3 Antal aftagercensorer
1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner,
1.5
1.6

19
25
40
65

Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur

20
JA=1/NEJ=0

Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre
særlige forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke
sammen medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud
over én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen
gensidig eller gentagen censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2
2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med
2.2

46

der udbyder uddannelsen
Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere)

Gentagen og gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt.
1.7

Evt. sidehenvisning i årsberetningen

Antal

Evt. sidehenvisning i årsberetningen
1

JA=1/NEJ=0

Evt. sidehenvisning i årsberetningen
0
Ha r i kke ti l gængel i g i nforma ti oner herom

censorerne i censorkorpset ? JA=1 NEJ= 0
Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem
uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset? JA=1 NEJ= 0

0
Ha r i kke ti l gængel i g i nforma ti oner herom
Evt. sidehenvisning i årsberetningen

Antal

2.3
2.4

Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på
uddannelserne
Antal studieordninger til høring i år

0
1

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i
censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken
baggrund en samlet vurdering er foretaget.

3 Grundlaget for eksamen - § 30
3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til
3.2
3.3
3.4
3.5

5.3
5.4

1
1

Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og
øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?
JA=1 NEJ= 0
Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig
behandling ? JA=1 NEJ= 0

1

1
Evt. sidehenvisning i årsberetningen

Antal
209

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte
allokeringer)
Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på
baggrund af den viden, der er tilgængelig for
censorformandskabet)
Antal ankesager i alt

4.3
4.4 Antal ankesager med medhold
5 Årets temaer
5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0
5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse

0

0
0
JA=1/NEJ=0

Evt. sidehenvisning i årsberetningen
1
1

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i
bekendtgørelser og studieordninger? JA=1 NEJ= 0 Ingen
gruppeprøver=M
Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise
til at sikre en god karaktergivning? JA=1 NEJ= 0
Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets
målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0

6 Evaluering af skabelonen
6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?

Evt. sidehenvisning i årsberetningen
1

arbejdsmarkedet og evt. videreuddannelse? JA=1 NEJ= 0
Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste
læringsmål? JA=1 NEJ =0
Har censorerne fået den nødvendige information fra
uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?
JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4
4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur
4.2

JA=1/NEJ=0

1

1
JA=1/NEJ=0

JA=1 NEJ= 0

Evt. sidehenvisning i årsberetningen
1
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