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/KL 

 

Formandskabsmøde EØ 29.11.2017 kl. 11.00-12.45 

Dagsorden 

1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 23.8.2017 – Bilag 

2. Diverse orientering 

a. Kontaktmøder med institutionerne  – Bilag eftersendes 

b. Opsamling fra censormøder 2017 – Bilag 

3. Formandskabernes fremtidige organisering – Bilag 

4. Status på beskikkelsesprocessen 

5. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder 

6. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 31.8.2017 

Godkendt med rettelser, jf. bilag. 

Ad 2a. Diverse orientering: Kontaktmøder med institutionerne 

Det har været den mest positive runde kontaktmøder. Institutionsakkreditering har gjort 

institutionerne mere aktivt interesserede i møderne, hvilket bl.a. blev set i deltagerkred-

sen på institutionssiden. 

 

CBS kunne ved mødet med dem i øvrigt fortælle, at der er fundet en ny dekan som aflø-

ser for Jan Molin. Det er en hollænder, der bl.a. har været på et mindre prestigeuniversi-

tetet i Singapore. 

Notat med opsamling fra kontaktmøderne er til intern brug, bl.a. som grundlag for udar-

bejdelse af årsberetning. 

Ad 2b. Diverse orientering: Opsamling fra censormøder 2017 

Notatet er det officielle referat af censormøderne og sendes ud til censorerne sammen 

med præsentationen til møderne. 

 

 

Møderne blev evalueret, og det overvejes, om spørgsmålene fra censorerne ved de 

store møder evt. kan styres bedre, så formandskabet kan tage de temaer op som inte-

resserer flest, fx via afstemning i en app eller lignende. 

 

Der blev foreslået følgende temaer for censormøderne 2018: 
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 Censornormer og deres indflydelse på kvaliteten. Det skal ikke være en diskussion om 

aflønning, men om de pressede normer har indflydelse på censorernes mulighed for 

at foretage en velkvalificeret bedømmelse af de studerende. 

 Mundtlige udprøvning med kortere og kortere eksaminer (nedskæring af eksaminati-

onstiden ved afsluttende opgaver, 20 min.-eksamen m.v.). 

 

Det overvejes at iværksætte et analysearbejde, der skal undersøge, om bestemte eksa-

menstyper udløser flere klager (fx 20 min.-eksamen). Samtidig undersøges det, hvordan 

tiden er afsat til forskellige eksamenstyper på institutionerne. Overvejelserne følges op 

på kommende formandskabsmøde. 

Ad 3. Formandskabernes fremtidige organisering 

RlCS redegjorde for baggrunden for oplægget, der er fremkommet i drøftelser mellem 

RlCS og formanden for HD-korpset (NFÅ). NFÅ har lanceret forslaget om blot én censor-

næstformand. 

 

Der var enighed om, at en model, hvor HD indgår i formandskabet svarende til et af uni-

versiteterne, ser fornuftig ud. Beslutning om reduktion af HD-formandskabet skal dog 

tages af dette.   

 

I forlængelse af forslaget blev det overvejet, at masteruddannelsesområdet også kunne 

varetages af en HD-næstformand, dvs. at betalingsuddannelserne vil udgøre et samlet 

ansvarsområde. 

Ad 4. Status på beskikkelsesprocessen 

RlCS, PC og KL mødes om gennemgang af ansøgningerne 13.12.2017. 

 

Der er indkommet 802 ansøgninger i alt. Heraf er 55 helt nye ansøgere, og der er i perio-

den 2015-2017 efterbeskikket i alt 181 censorer, der også har søgt genbeskikkelse. Der-

med kommer antallet af nye censorer samlet op på 236, hvilket svarer til en fornyelse af 

censorkorpset på godt 29 %, hvis alle ansøgere indstilles til beskikkelse. 

Ad 5. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder 

 CBS 

- Der har været en ankesag, hvor der til fagbeskrivelsen er udarbejdet et underdoku-

ment, som censor ikke var præsenteret for. 

 SDU 

- Intet at bemærke ud over opsamlingen fra kontaktmødet. 

 RUC 

- Opfølgning på kontaktmøde: 

 Der sendes et brev fra formandskabet til SamBach-korpset, så det det kan sikres 

at det klart fremgår, hvilke censorer der også er beskikket til EØ. 
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 RUC har meddelt, at studieordninger efter en revisionsproces vil komme i høring 

hos formandskabet. Det var forventet i oktober-november, men der er endnu 

ikke modtaget noget fra RUC. 

 AAU 

- Ankesager omhandler hovedsageligt udenlandske studerende med manglende for-

ståelse for det danske bedømmelsessystem. 

 AU-BSS 

- Ankesager – tonen i svar på klager kan i nogle tilfælde være bedre 

Ad 6. Evt. 

 Der planlægges et ekstra formandskabsmøde i januar 

 PT og PD meddelte, at de ikke stiller op til formandskabet for den kommende beskik-

kelsesperiode. 

 


