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Dagsorden
Drøftelse
1. Observationer fra eksaminatorrapporter 2015-16 (året)
Beslutning
2. Dimensionering af HD-korpset i forhold til opgavemængden – Bilag
3. Tværgående censur (HD) – Bilag
4. Emner for årsberetning
Øvrigt
5. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder
6. Evt.
Ad 1. Observationer fra eksaminatorrapporter 2015-16 (året)
Punktet var tiltænkt censorrapporterne, men blev ved en fejl i dagsordenen anført som
eksaminatorrapporter.
Der er uoverensstemmelse mellem eksaminationstid i praksis i forhold til studieordningen. ABA undersøger nærmere.
JJ efterlyste evt. konsekvenser for de studerende ved manglende fremmøde til eksamen.
Ad 2. Dimensionering af HD-korpset i forhold til opgavemængden – Bilag
Den foreslåede model tager ikke højde for, at flere censorer sandsynligvis ikke i det daglige virke har høj bevidsthed om, at de dækker to censorkorps, men byder ind på de
prøver, de har mulighed for at tage.
Det blev derfor besluttet, at der vælges en model, hvor alle censorer kontaktes og problematikken forklares, inden den endelige dimensionering af korpset finder sted.

Ad 3. Tværgående censur (HD) – Bilag
MB har oplevet, at han ikke har kunnet få censuropgaver på AU-BSS og SDU trods meddelelse om, at censornæstformændene har mulighed for særlig allokering af hensyn til
varetagelsen af formandskabets arbejde. JJ og LB har ikke oplevet lignende problemer
inden for deres respektive områder.
Der udarbejdes en ensartet skabelon for tilbagemeldinger fra tværgående censur.
KL hører HD Fællesudvalgets sekretariat om de ligger inde med karakterstatistik og niveau for HD-uddannelserne.
Ad 4. Emner for årsberetning
Gruppeeksamen: MV oplever, at der på HD-FR ikke er bevidsthed om niveau og omfang
for gruppeopgaver. Der forventes derfor ikke et højere niveau ved gruppeeksamen, ligesom der ikke er sat grænser for opgavernes omfang. ABA meddeler, at der for HD-O er
sat grænser for antal sider i opgaverne ved flere studerende.
NFÅ gennemgik emnerne for årsberetningen:
 Karaktergivning i forhold til målbeskrivelse
 Gruppeeksamen
 Dimisionering af censorkorpset
 "Best practice"
 Censorrapporterne
 Oprettelse af LinkedIn forum
Ad 5. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder
Punktet blev ikke nået pga. tidsnød.
Ad 6. Evt.
Ingen bemærkninger.
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