Velkommen
• Formål med mødet
• Mødets form

”En lille del af jeres hverdag – men hele vores ”

Censorsekretariatet→ Sidste nyt!
• Censorsekretariatets organisering
• Værtsinstitution
• Ejerforhold

• Sidste nyt fra Censorsekretariatet

• Nye ansigter i Censorsekretariatet
• Hvem sidder med hvilke opgaver

• Censor – IT

• Hvem er ejer af Censor- IT
• Udvikling af Censor- IT

• God dialog

• Det er vigtigt med et godt samarbejde
• Ring eller send en mail

Censorsekretariatet

Hvordan finder vi din censor
• Bestilling af censorer
• Hvordan foregår et bestillingsflow

Censorsekretariatet

• Hvem orienteres om allokeringen…..
• Hvilke opgaver er Censorsekretariatet ansvarlig for…..
• 100% kvalifikationsmatch……

• Hvad er særligt vigtigt at være opmærksom på
• Der kan kun bestilles en censor pr. bestilling……
• Når der er mindre end 5 hverdage til en eksamen skal afvikles og der endnu ikke er bestilt en
censor, kan I ikke længere vælge ”dato” i bestillingsformularen længere…….
• Besked til Censorsekretariatet/Besked til censor- prøven går i stå og prøven skal håndteres
manuelt…..
• Husk, hvis eksamen afholdes andet sted end institutionens adresse skal dette skrives i bestillingen
under: Postnummer…….

Censorerne

Hvordan finder vi din censor
Hvad er særligt vigtigt at være opmærksom på, fortsat
• Hvis en prøve annulleres, er det vigtigt at I giver besked ellers vil både eksaminator og
censor blive ved med at få påmindelser for udfyldelse af rapporter……
• Hvis du som bestiller laver ændringer på prøven, sendes der automatisk en besked til
censor…..
• Er der mindre end 5 dage til et censorat skal afvikles, bliver det behandlet som hastecensur….. CORONA!!!!
• I må kun sætte den eller de eksaminatorer på bestillingen der skal være tilstede og ikke
alle eksaminatorer, da det kan bremse flowet…..
• Hvordan håndteres reeksaminer bedst i forhold til bestilling af censorer….. (kombination,
bestil i god tid/bestil sent)

• Hvad sker der hvis ikke Censorsekretariatet har flere censorer på listen at forespørge…..
• Husk at oplyse hvilke af censorernes udgifter der dækkes, dette kan gøres i: Besked til
censor…..
• Hvis censornormen ikke er korrekt, vil der ikke være nogle at spørge grundet 125 timers
reglen…..

Hvad kan bestiller selv ændre
Bestillere

• Inden censor er fundet:
•
•
•
•
•

Eksaminatorer
Antal eksaminander
Prøvedato (indenfor tidsfristen – 5 hverdage, ellers skal Censorsekretariatet kontaktes)
Besked til censor
Egne noter

• Når censor er fundet:
• Eksaminatorer kan fortsat vælges men hvis censor og eksaminator ikke kan sidde sammen i henhold til
gentagen censur, kommer denne eksaminator ikke frem på listen
• Antal eksaminander
• Prøvedato (inden for tidsfristen – 5 hverdage, ellers skal Censorsekretariatet kontaktes pr. mail eller pr.
telefon)
• Besked til censor
• Egne noter

Information til censor

Censorerne

• Oplysninger til censorer

• ”Institutionen opretter hjemmesider, hvor censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger
om de uddannelser eller centrale fag, der er relevante for dem, herunder denne bekendtgørelse,
karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning, samt andet materiale, der har betydning for
censorernes virksomhed.”

• Bekræftelse på censur

• Brug meget gerne Wiseflow til at samle informationer i, således at alle informationer
er samlet et sted samt brug gerne ”besked til censor” feltet i bestillingsformularen
•
•
•
•
•
•
•

Eksamensrækkefølge
Honorar
Kørselsvejledning
Studieordning
Overnatning
Køretid
M.fl.

Utilfreds med censor
Udfyld altid eksaminatorrapport
• Ex 1: Censor vurderes ikke kompetent til en specifik prøve
1. Udfyld eksaminatorrapport
2. Send en mail til Censorsekretariatet, som straks videreformidles til censorformandskabet
3. Censorformandskabet hører begge parter og revurderer censor
• Ex 2: Censor vurderes ikke kompetent til uddannelsen, eller har opført sig uhensigtsmæssigt
1. Udfyld eksaminatorrapport
2. Send en mail til Censorsekretariatet, som videreformidler til censorformandskabet og Styrelsen for Forskning og
uddannelse.
3. Styrelsen tager sagen i høring.

OBS
Styrelsen kan vælge at sætte en censorbeskikkelse i bero, mens styrelsen undersøger, om der er grundlag for at bringe
beskikkelsen til ophør.
Hvis ikke en censor afbeskikkes kan I som institution få censor allokeret igen også imens sagens behandles

Afbryde eksamen
• Ved så store uoverensstemmelser at eksamen ikke kan gennemføres, skal
studieleder/-chef afbryde eksamen og bede censor om at forlade lokalet.
• Prøven kan genoptages med en anden beskikket censor

Censorerne

Bestillere

Censor møder ikke op
• Kontakt straks Censorsekretariatet
• Vi kan i de fleste tilfælde finde en censor der kan møde op indenfor ganske
kort tid, alternativt afhold eksamen online

OBS
Ved en censors pludselige forfald eller lignende, hvor det ikke har været muligt at
tilkalde en censor, udpeger uddannelsesinstitutionen en person til censor, som
opfylder kravene i bekendtgørelsen. Institutionen skal hurtigst muligt orientere
censorsekretariatet om udpegningen
• Det er ikke muligt at udpege en ansat fra den eksamensafholdende
institution, da dette kræver en dispensationsansøgning til styrelsen og i
værste fald kan en eksamen annulleres!

Ændringer i studieordninger
Bestillere

• Hvorfor er det vigtigt at Censorsekretariatet får besked
• Censorkorpset er sammensat efter de eksterne prøvers læringsmål…..
• Ved nye fag- eller uddannelse, skal der først findes supplerende censorer til
censorkorpset….
• Hvem er ansvarlig for at orientere Censorsekretariatet om ændringer….

OBS
Husk at Censorsekretariatet ikke håndterer interne bedømmelser

Uddannelsesnetværk

Ofte stillede spørgsmål
• Må vi gerne bruge den samme censor til den ordinære prøve og
reeksamen……..
• Hvad er status på min bestilling…….
• Censorsekretariatet har bolden indtil vi giver besked videre……
• Hvad skal vi gøre hvis I beder mig finde en censor selv……
• Ny bestiller, skal de overtage vores koder til censor- IT…..
• Hvis en bestiller bliver syg, skal i kontakte Censorsekretariatet og ikke
Hacke hinandens profiler…..

Input til bestillingsformularen
☺
Censorsekretariatet

• Spørgsmål/kommentarer/ønsker
Hjælp os med at hjælpe jer ☺

Bestillere

