MØDENOTAT

Formandskabsmøde EØ 3.3.2017

Formandskabsmøde EØ – 3.3.2017 kl. 12.15-14.00
Mødested
Campus Emdrup, A-011
Deltagere: René la Cour Sell, Poul Due, Peter Carøe, Povl Tiedemann, Maria From
Afbud fra: Annette Bang Andersen
Dagsorden
1. Godkendelse af mødenotat 23.11.2016 – Bilag
Orientering
2. Opsamling fra kontaktmøder 2016-17
Drøftelse
3. Tværgående censur – drøftelse af model og fremgangsmåde
4. Principper for beskikkelse og genbeskikkelse 2018-2022
5. Ankenævn
6. Fagkvalifikationer
7. Fjerneksamen
Beslutning
8. Funktionsbeskrivelser for censornæstformænd – Bilag
9.

Evt.

Ad 1. Godkendelse af mødenotat 23.11.2016 – Bilag
 Ad 7/RUC: MF uddybede i forhold til referatet, at alle 4 uddannelser er akkrediteret,
og at RUC vil blive institutionsakkrediteret i 2017
 Ad 7/SDU: Med "samme problemområde" menes bedømmelse skriftligt forlæg uden
mundtlig udprøvning ved kandidatspecialer.
 RlCS og KL arbejder på at klargøre mødenotaterne fra formandskabsmøderne på
hjemmesiden.

6. april 2017
/KL

Ad 2. Opsamling fra kontaktmøder 2016-17
Generelt gode møder med de respektive ledelser på CBS, SDU, AAU og AU-BSS. Kontaktmøde med RUC afholdes 15.3.2017.
 SDU
▫ Prodekan Ole Friis nævnte, at SDU overvejede at indføre en minimumsbetaling for
censur på 4 timer.
▫ Eksamensplanlægning af 20-minutterseksamen blev nævnt fra formandskabets
side, da det opleves at være planlagt meget stramt og derfor svært at gennemføre
inden for tidsplanen.
▫ Der har også været afholdt møde med dekanen for humaniora, da negot.-uddannelsen er placeret på dette fakultet. Det blev aftalt, at den løbende kontakt føres
med det samfundsvidenskabelige fakultet, suppleret efter behov med møder med
humaniora.
 CBS
▫ CBS meddelte bl.a., at de selv står for opfølgning på censorrapporter og at der ikke i
udgangspunktet meldes tilbage til censorkorpset/formandskabet.
 AU-BSS
▫ Mødet blev afholdt med nyt hold: prodekan Per Andersen og institutleder Jacob
Kjær Eskildsen, hvilket var meget velfungerende.
Ad 3. Tværgående censur – drøftelse af model og fremgangsmåde
Planlægning af tværgående censur 2016 viste sig at være for ambitiøst anlagt og svært
at gennemføre i den form, da det ikke var muligt for alle at få opgaver på 3 eller flere af
universiteterne. På den baggrund ønskede RlCS at der forsøges en ny model i år.
Udgangspunktet for den tværgående censur er, at der er tale om stikprøver af overordnede elementer i udprøvningen af de studerende, og der vil derfor ikke være krav om, at
prøverne skal være på samme niveau eller lignende.

 Tværgående censorer (ca. 20 personer) rekrutteres via et 'stillingsopslag', der bringes i
nyhedsbrevet. Der lægges ikke på forhånd faglige bindinger ind i rekrutteringen. Censornæstformændene opfordres til at deltage i den tværgående censur.
 Der vil være obligatorisk at deltage i et opstartsmøde og et evalueringsmøde. Datoerne er fastlægges og angives i opslaget.
▫ Opstartsmøder: 22.5.2017 kl. 18.00-19.30 - Aarhus + 24.5.2017 kl. 18.00-19.30 - København
▫ Evalueringsmøder: Afholdes i uge 35. Afventer endelig planlægning af formandskabsmøde, jf. pkt. 9.
 Fokuspunkter for tværgående censur:
▫ Fjerneksamen
▫ Målbeskrivelserne – egnethed til karaktergivning (er de for generiske, for specifikke
m.v.)
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▫ Målbeskrivelser – er den medbragt af eksaminator, tager eksaminator udgangspunkt i målbeskrivelsen
▫ Snyd og plagiering – test og tjek af universitetets beredskab, og om eksaminator er
bekendt med procedurerne
 I udgangspunktet er det censorernes almindelige allokeringer, der danner grundlag
for den tværgående censur. Tværgående censorer udstyres dog i lighed med sidste år
med en skrivelse, der godtgør, at de kan allokeres til prøver inden for eget fagområde
på et givent universitet, hvis de ikke bliver allokeret af den normale kanal. Ligeledes
vil sekretariatet bistå med at finde mulige eksaminer for de tværgående censorer.
Ad 4. Principper for beskikkelse og genbeskikkelse 2018-2022
Censorer, der er efterbeskikket i indeværende beskikkelsesperiode vil i forhold til ministeriet blive indstillet som nye censorer. Det overvejes, om dette evt. skal afgrænses til
de seneste to år.
Der er til orientering efterbeskikket 219 censorer siden 1.4.2014 og heraf 180 siden
1.4.2016. Der blev beskikket 722 censorer pr. 1.4.2014, og det forventes, at der er ca.
900 censorer ved beskikkelsesperiodens afslutning.
Der er p.t. lukket for ansøgninger, da der skal udarbejdes en ny motiveret indstilling på
baggrund af de nye fagkvalifikationer, der forventes fastlagt i første halvår 2017.
Op mod 180-200 censorer skal afbeskikkes, afhængig af antallet af genansøgere i forhold
til nyansøgere. Formandskabet fastlægger kriterier for genbeskikkelse. Der tages udgangspunkt i en konkret, samlet vurdering af fagområder, antal beskikkelsesperioder,
vurderinger i eksaminatorrapporter, samt at censorrapporter er indsendt.
Ad 5. Ankenævn
RlCS understregede, at der skal arbejdes med de relevante værktøjer ved klage- og ankesagsbehandlingen, dvs. målbeskrivelse og karakterbekendtgørelse.
Det kan være relevant i den forbindelse at tage stilling til, om målbeskrivelserne er velfungerende i forhold til karaktergivning og fagets sigte. Ligeledes bør evt. skriftlige forlæg medtages i ankenævnsbehandlingen, dvs. der skal ikke udelukkende vurderes på
processen, men også det faglige indhold.
Ved udtalelser i klagesager er det vigtigt at bedømmerne forholder sig til målbeskrivelsen og ikke inddrager forhold, der ligger uden for denne.
PT havde forud for mødet fremsendt gennemgang af en konkret sag til formandskabet.
Denne sag blev taget til efterretning, men ikke drøftet konkret.
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Ad 6. Fagkvalifikationer
Der er nu indmeldt repræsentanter for alle universiteterne bortset fra RUC. KL indkalder
derfor nu til første møde i arbejdsgruppen. Det arbejdes på, at præsentere et forslag i
første halvår af 2017, der kan vedtages inden sommerferien.
KL anbefaler en model med relativt få, brede kvalifikationer, der til gengæld forsynes
med beskrivelser og en række nøgleord, så der relativt hurtigt kan signaleres mere specifikt fagområde i beskrivelsen af en censuropgave.
Ad 7. Fjerneksamen
Censornæstformændene indsamler regler for fjerneksamen for de respektive universiteter og fremsender dem til sekretariatet.
Ad 8. Funktionsbeskrivelser for censornæstformænd – Bilag
Godkendt jf. bilag.
Ad 9. Evt.
 Vedr. den motiverede indstilling ved ansøgning om beskikkelse: RlCS nævnte at der
tidligere har været afholdt møde med institutlederne på CBS for at betone vigtigheden af at der tages konkret stilling til ansøgernes faglighed. KL finder kontaktpersoner
på CBS og SDU samt evt. de øvrige universiteter med henblik på at afholde lignende
møder med institutlederkredsene.
 RICS: RUC-specialer kan bedømmes alene på det skriftlige forlæg uden skriftlig tilbagemelding tages op på kontaktmøde med RUC 15.3.2017.
 RlCS ønsker formandskabsmødet 23.8.2017 flyttet. I første omgang forsøges i den følgende uge (torsdag 31.8.2017 eller fredag 1.9.2017). KL laver en doodIe-forespørgsel.
 Mødested for formandskabsmøder: DPU anvendes i udgangspunktet, når møder afholdes i København. Fordelingen mellem København og resten af landet anbefales at
følge en turnus med 2 møder i København og 1 møde på et af universiteterne uden
for Sjælland, frem for som nu skiftevis København / øvrige Danmark.
 PT oplyste, at Lars Bjørnvik er ved at udarbejde et forslag til sekretariatets organisering, bl.a. i lyset af, at allokeringsdriften af Censorkorpset for Statskundskab/Samfundsfag inddrages i sekretariatets opgaver.
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