Censorformandskabsmøde
Digitalt Censorformandskabsmøde vedr. introduktionsmøde for nye censorer samt information vedr. valg
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Dato:
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Deltager:
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Skram, Dorte Wier, Klaus E. Olsen

Dagsordenspunkter/konklusion
Censorsekretariatets organisering
Gennemgang af censorsekretariatets organisering.
Bl.a. sekretariatets interessenter, rektorkollegiet samt hvilke
dagsordner der ligger hos diverse.
Introduktion af censorformandskaber- nye uddannelsesfamilier
Gennemgang af sekretariatets, censorformandskabernes samt
uddannelsesinstitutionernes roller → Denne information findes på
vores hjemmeside.
Datoerne for møderne med netværkene sendes ud på ny med referatet
Oplæg vedr. censor- og eksaminator rapporter hvordan får vi i højere
grad disse udfyldt når der er tale om en konflikt
Gennemgang af rapportsystemet for censor samt eksaminator.
• Hvordan bidrager de til formandskabets arbejde
• Brug gældende lovgivning som ramme for udfyldelse
• Fremtidigt fokus på, at rapporten udfyldes mere kvalitativt
Rapportsystemet er ikke kun et evalueringsværktøj, men også et
klageværktøj.
Censorformandskaberne gør dog opmærksom på, at det ville være
hensigtsmæssigt, hvis ikke både censorrapporten skulle anvendes som
klageværktøj samtidigt med at det anvendes som et
evalueringsværktøj.
Andre bemærkninger som vedr. censor it, herunder rapportsystemets
udtræk af rapporter: Det opleves ikke som et fyldestgørende system og
slet ikke overskueligt at finde kommentarerne i rapporterne.
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Ansvarlig

Deadline

Rapporterne samt skabelonen til årsberetningen tages op til næste
censorformandskabsmøde, hvor formand Suzanne Anthony for
kvalitetsudvalget deltager.
Censorsekretariatet kontakter Styrelsen i forhold til censorkurset og
hvilke muligheder den har – kan vi påvirke den?
Censormøde afholdes fysisk februar 2022 i øst og vest
Da formandskaberne ikke får individuelle lokaler, men derimod bliver
placeret i grupper ved diverse borde, så er det ikke muligt at have
PowerPoint m.v. på storskærm.
Møder afholdes d. 2. og 3. februar i henholdsvis København og Aarhus
Formålet med mødet:
•
•
•

At bevare og hæve kvalitetssikringen af uddannelserne
At være i dialog med censorer og uddannelsesinstitutionen
Sammen sikre en positiv udvikling for censorinstitutionen

Gennemgang af hvordan mødet afholdes med 1. og 2. del.
Gennemgang af censor -it
Systematisk gennemgang:
•
•
•

Hvordan bestiller man censorer
Censorformandskabets adgang til data → Vejledning til din
profil findes på vores hjemmeside under
censorformandskaberne
Uddannelsesinstitutionens adgang til data

Dato for nyt møde
Næste møde afholdes d. 20. januar 2022 i KBH
Dagsorden udsendes inden mødet
Der afholdes møde d. 23. november 2021 for de formænd, som ikke
kunne deltage til mødet d. 4. oktober – der vil her blive taget billede af
disse.

OBS: Formænd som deltog online til mødet, skal få taget et billede
ved en professionel fotograf med hvid baggrund, hvor i kigger en
anelse til højre – denne udgift vil blive dækket af Censorsekretariatet.
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