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Ansvarlig

Deadline

FM

Løbende

CS

15.04 2020

Kontakt til uddannelsesnetværk vedr. udfordringer omkring
eksamen, fx Wiseflow, ekstra materiale m.m.
Beslutning: Der skal skrives til uddannelsesnetværket samt ændres
i studieordningen, således, at al materiale til en prøve skal med i
Wiseflow, ellers kan det ikke regnes med i vurderingen.
CS sender stadig gerne ud for de FM der har disse problematikker
til uddannelsesnetværk/ kvalitet udvalg.
Wiseflow
Det er problematisk at censor i nogen sammenhænge ikke kan se
plagiering. Praksis er forskellig ved erhvervsakademi- og
professionhøjskole sektoren. CS laver derfor en henstilling om, at
skabe ensartethed i de to sektorer og med ønsket om, at det skal
være tilgængeligt i begge regi.
CS vender tilbage når der er svar fra begge regi.

Censorberetninger
Det er ikke muligt for censor at lave flere beretninger ved prøver
der har mere end en eksaminator på. CS har oprettet en TODO, da
vi er klar over problematikken. CS laver en opfølgning og søger at
sikre en hurtig implementering.
Præsentation af skitsemodel vedr. censur
CS uploader notatark til brug til eksamen på hjemmesiden i Word
format, således, at censor selv kan tilpasse den efter uddannelse
og behov.
CS sender den ud til alle bestillere med anbefaling om, at
medsende censorvejledningen til samtlige censorer ved allokering

Struktur i forbindelse med hovedbeskikkelsesrunden i 2021
Det blev besluttet at der ikke skulle afholdes censormøde i 2020.
Det blev besluttet at omdrejningspunktet ved
Censorformandskabsmødet den 27. oktober 2020 skal være med
fokus på rekruttering af censorer, hvor der bl.a. arbejdes med
hvorledes at censorformandskaber bidrager til at censorerne
indsender motiverede og kvalificerede ansøgninger.
CS laver et notat til hjemmesiden omkring processerne i
forbindelse med valget. Dette præsenteres på mødet den 27.
oktober 2020. CS har ligeledes en køreplan klar til kommende
møde.
Kan det blive et krav, at eksamensbeviser skal uploades ved
beskikkelsesansøgning?
Bliver ikke muligt jf. § 27 i eksamensbekendtgørelsen.
Orientering vedr. arbejdsgruppe i styrelsen fremtidig struktur
på censor- og eksaminatorrapporter samt skabelon til
årsberetning V/ Berit Elisabeth Simonsen
Arbejdsgruppen er endnu ikke færdig med ny skabelon, dog bliver
der foretaget en ændring i censor it ved negativ graduering
(tvunget besvarelse i åbent tekstfelt)
Censoruddannelse
CS har udsendt opfordring til alle censorer om at deltage i
censorkurset. CS har fået en del positive tilbagemeldinger derpå.
Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne
Alle uddannelsesnetværk og fællesudvalg er orienteret om at, de
bør indkalde CNF eller CS til mindst et møde om året, samt at dette
bør skives i deres Kommissorium.
CS har fået henvendelser fra netværk om at de ønsker en dialog
om bl.a. beskikkelse af censorer. Dette punkt medtages også til
mødet den 27. oktober 2020, da emnet er relevant i forhold til
dialog med institutionerne.
Betydning af sagsbehandling
Juridisk metode- how to do?
Vejledning sagsbehandling er vedhæftet referatet som bilag.
CS opfordrer til at denne vejledning anvendes, da styrelsen har
særligt fokus på at censorformandskaberne overholder de
forvaltningsretlige regler for området. Dette er med henblik på at
kunne træffe en afgørelse med afsæt i censorformandskabernes
indstilling.
Arbejdsgrupper→ Beskrivelse af arbejdsopgaver CNF
Censorformandskaberne arbejdede ind i at beskrive
arbejdsopgaverne i egenskab af deres virke.

CS/FM

27. oktober
2020

Censorformandskaberne sender deres besvarelser til CS, som vil
inddrage disse i kommende arbejds- og opgave notat.
Arbejdsgrupper → Survey- udarbejdelse af denne
CS samler svar fra FM og udarbejder en survey som bidrag til
kommende årsberetning.
Orienteringspunkter
•

UCsyd Danmark arbejder på fælles administration af
censor it.

•

Eksamensbekendtgørelse er blot sammenskrevet med
ændringsbekendtgørelsen.

•

Debatforum, status derpå. Opstartsbreve osv.
Der arbejdes for nuværende på opstartsbrev, GDPR
samt tilretninger systemisk. Der er ikke meldt en officiel
dato ud for hvornår det går i luften. CS holder
Censorformandskaberne orienteret i takt med at dette
bliver nødvendigt.
Kommende møder
•
•

27. oktober 2020 -Aalborg
09. februar 2021- KBH

FM

16.03.2020

CS

16.03.2020

