
 

 

MØDENOTAT 

Formandskabsmøde EØ 17.8.2018 
5. oktober 2018 

/KL 

 

 

 

Formandskabsmøde EØ 17.8.2018 kl. 14-17 

Mødested 

Sekretariatet, Campus Emdrup 

Deltagere 

René la Cour Sell, Annette Bang Andersen (fjerndetagelse), Maria From, Mads Henriksen 

(fjerndeltagelse fra kl. 15), Mogens Brock, Klaus Lynbech 

Dagsorden 

1. Opfølgning på mødenotat fra formandskabsmøde 19.4.2018 – Bilag 

Orientering 

2. Diverse orientering 

a. Ministeriets udvalg for evaluering af karakterskalaen 

b. Orientering om beskikkelse af HD-korpset og formandskabsvalg 

c. Status for tværgående censur 2018 

Drøftelse 

3. Høring over udkast til ændringer i eksamensbekendtgørelsen – Bilag 

4. Censorkursus, oplæg fra ministeriet – Bilag 

 

5. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder 

a. Planer for at komme tæt på de respektive universiteter 

b. Ankenævnsarbejdet 

6. Kortlægning og analyse af karaktergivningen, fase 1 – Bilag 

 

7. Evt. 

 

 

Ad 1. Opfølgning på mødenotat fra formandskabsmøde 19.4.2018 – Bilag 

Ingen bemærkninger 

Ad 2a. Ministeriets udvalg for evaluering af karakterskalaen 

RlCS redegjorde for arbejdet i udvalget indtil videre. På baggrund af fase 1-rapporten (bi-

lag til pkt. 6) diskuteredes forskellige vinkler af karakterskalaen. 
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Rapporten viser bl.a. at karakterer som grundlag for optag på universitet er et problem 

da karaktergivningen i gymnasiet for årskarakterernes vedkommende bl.a. anvendes 

som et pædagogisk værktøj. 

 

AU og CBS arbejder på forsøgsbasis med optag via ansøgning frem for på baggrund af 

karakterer. 

 

Undersøgelsen viser, at særligt for kandidatspecialer ligger karakterne meget højt på 

universiteterne, men det er ikke entydigt, om det udgør et problem. 

Ad 2b. Orientering om beskikkelse af HD-korpset og formandskabsvalg 

Der er pr. 1.8.2018 beskikket 384 censorer til HD-korpset, heraf er 23 % kvinder og 60 % 

er aftagercensorer. 

 

RlCS er valgt til censorformand for HD uden modkandidater. Valget til HD-censornæst-

formandsposterne er i gang blandt de tre opstillede kandidater. Valget afsluttes 

27.8.2018 kl. 12.00. 

Ad 2c. Status for tværgående censur 2018 

Resultaterne fra årets tværgående censur er ved at blive indsamlet og der afholdes op-

samlingsmøder for de deltagende censorer i ugerne 35 og 36. 

 

Formandskabsmedlemmerne inviteres til til at deltage i den tværgående censur i 2019. 

Ad 3. Høring over udkast til ændringer i eksamensbekendtgørelsen – Bilag 

Udkastene til ændringer af eksamensbekendtgørelserne indeholder ikke store ændrin-

ger, og antagelsen er, at det er et første skridt på baggrund af censorudvalgets anbefa-

linger. 

 

Punktet affødte en debat, hvorunder det bl.a. blev fremført, at der burde stilles større 

krav til censorkorpsenes egen kvalitetssikring, fx som det kendes fra institutionerne efter 

institutionsakkrediteringen. 

Ad 4. Censorkursus, oplæg fra ministeriet – Bilag 

Inspireret af EØ's introduktionsmøder har ministeriet på censorudvalgets anbefaling 

nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle et online introduktionskursus for alle censo-

rer. RICS sidder med i arbejdsgruppen. 

 

Emnet affødte en drøftelse, hvorunder det påpegedes at et tilsvarende eksaminatorkur-

sus var lige så relevant og bør nævnes for ministeriet. 

Ad 5. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder 

 AAU 
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MB mødtes 31.5.2018 med studieleder Erling Jensen og prodekan Malene Gram samt 

bagefter med dekan Rasmus Antoft. Begge møder var mest af alt hilse-på-møder. 

 

På møderne 

 fik jeg gennemgået studierne og strukturen på AAU 

 drøftede vi eksaminatorernes adfærd under eksamen. Herunder 

- afbrydelse af de(n) studerende under deres indledende oplæg 

- præcision i spørgsmål fra eksaminator 

- en koordieneret tilbagemelding til de(n) studerende 

- målbeskrivelserne 

- hvad vi forstår ved empiri og praksisnærhed. I den forbindelse så AAU gerne flere 

aftagercensorer 

 talte vi også om hvad AAU gjorde f.s.v.a. udenlandske studerende 

 udtrykte AAU generel tilfredshed med censorerne 

 

 Mere praktisk: 

- Der mangler reserverede parkeringspladser til censorer 

- Der mangler en digital løsning til rejseafregning 

 CBS 

- Har afholdt kaffemøder med centrale kontaktpersoner på CBS: Studieledelsen, Le-

gal og CBS Erhverv, der blandt andet har kontakt til alumner, i maj, juni og august 

- Studieledelsen vil gerne fortsat modtage opsamling af censorrapporter med kom-

mentarer 4 gange årligt og mødes 2 gange årligt 

- Tid afsat til eksamener og censornormer bør drøftes med dekanen (og ikke studie-

ledelsen) 

- Ny uddannelsesdekan er blandt andet optaget af løbende feedback – continuous 

assessment.  

- Er i dialog med CBS Erhverv vedr. rekruttering af nye censorer blandt alumner 

- Legal har en plan om faste ankenævn  

- CBS arbejder på at etablere ét fast advisory board 

 

 Aarhus BSS 

- AU orienterede på møde primo juli om, at ca. 20 % af cand.merc.-studerende ikke 

afleverede speciale til første prøverunde (juni-prøven), hvilket selvfølgelig betyder, 

at allokerede censorer får færre opgaver pr. allokering. 

- AU har strammet kandidatuddannelsen ITKO (it, kommunikation og organisation) 

op. 

- Fagbeskrivelser for øvrige studier er ligeledes gennemarbejdet m.h.p. at gøre mål-

beskrivelserne tydeligere, hvilket forventeligt vil blive modtaget positivt fra censo-

rerne. 

- Klagebesvarelser fra bedømmerne (eksaminator og censor) blev drøftet med afsæt 

i to konkrete eksempler fra ankesager: en klagebesvarelse hvor målbeskrivelsen og 

karakterbekendtgørelsen var anvendt som udgangspunkt for argumentationen og 
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et modsat klagesvar, hvor der alene var kommenteret på opgavebesvarelsen ud fra 

eksaminators forventninger til svar. AU ville tage klagebesvarelser op med eksami-

natorerne m.h.p. at indskærpe anvendelsen af målbeskrivelse og karakterbekendt-

gørelse som afsæt. 

- Persondataforordningen blev drøftet med afsæt i ankesagsgangen, hvor ikke-sikker 

mail anvendes. AU lovede at gå i tænkeboks for at finde en anden kommunikations-

kanal end blot almindelig e-mail. 

 SDU 

- Der arbejdes på at få kontakt til ny studieleder (dog ikke valgt endnu) 

- Der er forholdsvis mange ankesager på SDU 

- Vi skal huske at få negot-uddannelsen dækket ind 

 RUC 

- Der er en cand.merc.-uddannelse under udvikling. 

- lndfødningen fra bachelorniveau er blevet mere problematisk med SAM BACH. 

- RUC oplever et stort optag af 1. prioritets studerende. 

- Der arbejdes på at nedsætte eksaminationstiden, fx 30 min. til bachelorprojekt. Der 

skal følges op generelt vedr. denne problematik over for universiteterne. 

- Der er konsatateret en stor andel af udenlandske studerende fra specifikke områ-

der, hvor deres sproglige niveau ikke lever op til det forventelige niveau. 

 Formanden 

- De kommende uger byder på censor- og introduktionsmøder. Derudover præsenta-

tion af 'Det moderne censorkorps' på Censorkorpset for Juras censormøder i Kø-

benhavn og Aarhus. 

- Fortsat deltagelse i arbejdsgrupperne vedr. karakterbekendtgørelsen og udvikling 

af introduktionskursus. 

Ad 6. Kortlægning og analyse af karaktergivningen, fase 1 – Bilag 

Se pkt. 2a. 

Ad 7. Evt. 

 Der er udarbejdet udkast til præsentation til censormøder, og RlCS gennemgik punk-

terne. Endelig præsentation vedlægges mødenotatet. 

 Formanden indbød til drøftelse af formandskabets fokuspunkter næste 4 år. 

- Der skal rekrutteres 90 aftagercensorer inden 1.4.2019. 

- Temaer til kontaktmøderne med universiteterne: 

 Eksaminationstid 

 Censornorm 

 Transportgodtgørelse 

 Tidspunkt for formandskabsmøderne: Tidsrammen 14-17 fastholdes, men mødeste-

det skal alternere mellem lokationerne som tidligere. 

- Formandskabsmødet 21.11.2018 afholdes på AU BSS 

- Formandskabsmødet 6.2.2018 afholdes i Emdrup / evt. på CBS 

- Formandskabsmødet 15.5.2019 afholdes på AAU 
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 CBS har oprettet ny uddannelse i digitalisering. MF og KL tager kontakt til CBS for at 

diskutere en rekrutteringsstrategi i forhold til uddannelsen. 

 

Kommende møder 

Dato Tid Møde 

27.8.2018 17.00-19.00 Censormøde – Aarhus 

27.8.2018 19.00-20.30 Eftermøde tværgående censur – Aarhus 

28.8.2018 17.00-19.00 Censormøde – Odense 

21.11.2018 14.00-17.00 Formandskabsmøde EØ 

6.2.2019 14.00-17.00 Formandskabsmøde EØ 

15.5.2019 14.00-17.00 Formandskabsmøde EØ 

 


