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Deltager: Annette Riddersholm Kristensen, Berit Elsebeth
Simonsen, Dorte Wier, Gert Johansen, John Midtgaard Jensen,
Jørgen Rybirk, Jørn Evan Jensen, Kent Riis, Kim Ohm Tolstrup,
Kirsten Nielsen, Klaus E. Olsen, Lars Haahr, Marianne Ledet
Maagaard, Niels Ole Cramer-Bach, Ole Laustsen Middelhede, Pia
Lindkvist Pedersen, Thomas Krabben, Tine Hjort, Troels Myram,
Ulla Skram, Viggo Bitsch, Marianne Kehlet Vork, Katrine Fuglsang
og Hanne Christensen

Dagsordenspunkter/konklusion
Marianne byder velkommen
Præsentation af Katrine Fuglsang, der har overtaget Melissas stilling i
censorsekretariatet pr. 1 november 2020
Katrine Fuglsang sidder i driften med allokering af censorer,
kontaktmailen, ankenævnssager, klagesager – beskikkelse af censorer
samt adhoc opgaver.
Tag godt imod Katrine
Valg
Der er fra censorformandskabernes side afgivet forslag til nye
uddannelsesfamilier med afsæt i beslægtede uddannelser.
Uddannelsesinstitutionerne har gennemset censorformandskabernes
forslag og kommet med nogle små justeringer. Censorsekretariatet (CS)
afventer herefter den endelige godkendelse fra rektorkollegiet. CS giver
besked når de nye uddannelsesfamilier er endeligt godkendt.
Der er via censor- it kommet mulighed for at se fordelingen af
beskikkelser (ny- og genbeskikkelser), således at
censorformandskaberne i vurderingen af ansøgningerne kan tage højde
for at indstille mindst ¼ del nye censorer. CS sender vejledning ud i
forhold til brugen af den nye funktion.
Proces- og tidshorisont - Censorsekretariatet sender den samlede
proces- og tidshorisont til alle censorformandskaber.
OBS- Censorsekretariatet har udarbejdet diverse breve til
interessenterne ved dannelse af censorkorps.
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Ansvarlig

Deadline

Ud fra den samlede proces- og tidshorisont kan
censorformandskaberne jf. Opgaver i forbindelse med dannelse af
censorkorps og valg af censorformandskaber.
Hvis FM er færdige før end planlagt med at vurdere censorernes
ansøgninger, skal censorformandskaberne give CS besked.
Såfremt at censorkorpset ikke opfylder bekendtgørelsen i forhold til lige
fordeling imellem mænd og kvinder, skal FM sende en redegørelse til CS
i forhold til hvorfor denne afvigelse er opstået. Redegørelsen skal
sendes til CS når vurderingen af ansøgningerne er færdiggjort, hvorefter
CS sender redegørelsen videre til styrelsen.
Kønsfordeling mænd/kvinder
CS udarbejder information til hjemmesiden om kønsfordeling i de
enkelte censorkorps samt indskriver vigtigheden af kønsfordeling i
brevene til uddannelsesinstitutionerne.
Er der FM der ønsker at skrive ud til specifikke censorkorps i forbindelse
med ny- gen og afbeskikkelse, skal CS have det i hænde seneste 14.
april.
CS vil understrege i brevene til censorerne, at det ikke nødvendigvis er
grundet manglende kvalifikationer at deres ansøgninger er blevet afvist,
således at henvendelse til CS og FM bliver minimeret.
CS udarbejder anbefalingen omkring korpsets størrelse pr uddannelse
og sender dette til FM.
GDPR
Rie Nielsen, kvalitetschef på UCN, deltog på mødet under punktet
GDPR, således at CF havde mulighed for at stille spørgsmål.
Orientering fra CS
Censorsekretariat er i dag organiseret ved en fælles DPO, dog skal
denne model revurderes. University College Nordjylland (UCN) vil
snarest træffe beslutning om, om den nuværende model fortsætter
eller om vi skal tilkøbe en ekstern DPO.
Målet er at indgå en aftale om fælles dataansvar imellem
uddannelsesinstitutionerne (CS) og censorkorpsene
(censorformandskaberne).
Der indgås ligeledes en databehandleraftale imellem censor-it og
institutionerne. Denne aftale ligger klar til underskrift. Dog gør Covid-19
situationen det ikke muligt at få kontrakten underskrevet grundet
nedlukning.
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CS

1. marts

CS/UCN har rettet henvendelse til styrelsen i forhold til at modtage en
vejledning til håndtering af GDPR, da eksamensbekendtgørelsen for
nuværende udelukkende forholder sig til roller og ansvar og ikke til
håndtering af persondata.
Såfremt at CF ikke kan modtage sikker post vil CS sende via E-boks.
Censorformandskabet for Digital kommunikation og multimedie- Ulla
og Troels- Erfaringsudveksle omkring emnet censornormer
Orientering fra CS
CS planlægger faste møder mellem netværket, FM og CS. Møderne er
fastlagt til ultimo oktober/ primo november hvert år. Møderne vil som
udgangspunkt blive afholdt digitalt og fast dagsorden, fx fremlæggelse
af årsberetningerne.
CS vil facilitere disse møder og stå for den praktiske planlægning.
Censornorm- ERFA
Tiden afsat til disse opgaver kan være uens fra institution til institution
selv for den samme eksamen. Men uanset dette forhold bør det
overvejes at fastlægge normtal.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af:
Ole Middelhede, Troels Myram, Jørn Evan Jensen, Gert Johansen og Pia
Lindkvist.
CS indkalder til mødet. Mødet afholdes digitalt.
Forslag til arbejdsgruppen
• Lave en fælles henvendelse til kvalitetsudvalget, hvor de tager
stilling til problematikken vedr. fælles normtal.

Tak for godt møde
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Medio februar

