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Dagsordenspunkter/konklusion
Oplæg ved formanden for kvalitetsudvalget, Suzanne Anthony fra
Erhvervsakademiet Dania.
• Værdien af censor- og eksaminatorrapporter og gennemgang af
skabelon til årsberetningen
Suzanne gennemgik formålet med rapporterne i forhold til
årsberetningens værdi. Formålet med årsberetningen er, at
censorformandskaberne samlet set skal bidrage med viden og input fra
censorerne og derigennem skal dette samlet set være et bidrag til
institutionerne i forhold til deres kvalitetssikring vedr. eksterne prøver.
De nye akkrediteringskrav 2.0 stiller større krav til institutionernes brug
af censor- og eksaminatorrapporterne samt årsberetningerne, hvorfor
de ønsker flere kvalitative data.
Censorformandskabet pointerer at det er problematisk at rapporterne
både er genstand for klager og anvendes som et evalueringsværktøj.
Kvalitetsudvalget ønsker for at få fuldt udbytte af årsberetningerne, at
hver enkelt uddannelse indgår separat i årsberetningerne, dette er
nødvendigt for at institutionerne kan måle på kvaliteten pr.
uddannelse/pr. institution.
Censorformandskaberne gør Suzanne opmærksom på at det er
nødvendigt at institutionerne sikre let adgang til karaktererne på deres
hjemmesider, da de er et vigtigt led i at vurdere uddannelsernes
kvalitet og ensartethed på tværs af institutionerne. Suzanne vil tage
dette med til kommende kvalitetsmøde og diskutere dette i det
samlede kvalitetsudvalg.
Censorformandskaberne synes der er for mange spørgsmål der skal
besvares i rapporterne og der aftales at der sorteres i ensartede
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spørgsmål.
Spørgerammen og skabelon til årsberetningen fastholdes, dog sorteres
der som nævnt i ensartede spørgsmål.

Introduktionsmøder til censorer 2. og 3. februar 2022
• Mødet laves om til online møde. Mødet afholdes den 26. April fra
kl. 17-19.30
Mødets første del:
Censorsekretariatet sender introduktionsvideoen ud til alle censorer
sammen med det skriftlige dokument ”introduktion til censors virke”.
Uanset om man er ny- eller genbeskikket modtager man den samlede
pakke.
Efterfølgende afholder sekretariatet et online møde med de censorer
der har et behov for at stille opfølgende spørgsmål til den praktiske del
og selve administrationen. Dette sker i tidsrummet: 16.30-17.30
Mødets anden del:
Censorformandskaberne afholder individuelle onlinemøder med deres
selvstændige censorkorps som planlagt
• Sekretariatet vil stå for den indledende planlægning af disse
møder og sørge for at alle censorer får relevante links tilsendt.
Censorformandskaberne er selv ansvarlige for at planlægge
denne del. Dette sker i tidsrummet: 17.30-18.30
• Emner der kan diskuteres med censorerne:
o Censors rolle (uddybende)
o Fagspecifikke problemstillinger
o Studieordninger eller ændringer heraf
o Vigtigheden af at udfylde sin rapport
o At der er en ny censorbekendtgørelse på vej
o Tavshedspligt
o Osv.

Fremtidige møder:
26. april – introduktionsmøde med censorerne
5. maj – censorformandskabsmøde i Styrelsen
8. september – censorformandskabsmøde
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