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Dagsorden 

1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 29.11.2017 – Bilag 

2. Diverse orientering 

a. Beskikkelsesindstilling og afledte overvejelser 

b. Møde mellem styrelsen og censorformænd for universitetsområdet 18.12.2017 

3. Drøftelse af karakterskalaen. RlCS er udpeget til at deltage i et udvalg under mini-

steriet, hvor karakterskalaen skal evalueres. 

4. HD-formandskabets beslutning om tilpasning af HD-formandskabets størrelse 

5. Økonomiske konsekvenser ved tilpasning af HD-formandskabets størrelse – Bilag 

6. Valg til formandskabet 

a. Valgprocedure – Bilag 

b. Funktionsbeskrivelser – Bilag 

7. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder 

8. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 29.11.2017 – Bilag 

Godkendt med rettelser, jf. bilag. 

Ad 2a. Beskikkelsesindstilling og afledte overvejelser 

RlCS og PC har været gennem en omfattende proces med gennemgang af samtlige ansø-

gere og ansøgte kvalifikationer. 

 Der har bl.a. været opmærksomhed på, at eksamensbekendtgørelsen foreskriver rele-

vant kandidatuddannelse. Holdningen til dette er blevet skærpet i de seneste tre be-

skikkelsesperioder. 

 Der har ligeledes været opmærksomhed på institutionsansatte på uddannelser under 

universitetsniveau, med henblik på at sikre, at de også har relevant erhvervserfaring 

fra erhvervslivet. 
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 Vedr. ansøgernes aktivitet: Der har ved ansøgning om genbeskikkelse været fokus på, 

om censorerne har påtaget sig opgaver i denne beskikkelsesperiode, samt ansøgere 

med meget højt timetal. Der er sat en grænse ved 350 timer svarende til 40 % over-

skridelse. Ansøgere, der ligger over dette timetal er ikke blevet indstillet til beskik-

kelse. 

 Antal beskikkelsesperioder: Af hensyn til bekendtgørelsens fornyelseskrav er censorer 

beskikket før 1980 ikke indstillet til genbeskikkelse. 

 Der er efter gennemgangen af ansøgningerne foretaget en følsomhedsanalyse for at 

sikre, at der vil være censorer nok på de enkelte fagområder. Billedet ser fornuftigt 

ud, men der skal snarest suppleres på enkelte områder. 

 Balancen mellem aftagercensorer og institutionsansatte er gledet mod flere instituti-

onsansatte, så balancen nu er 60/40. Der skal fokuseres på dette område ved kom-

mende efterbeskikkelser. 

 Kønsbalancen er status quo, hvilket der også bør være et fokus på ved kommende ef-

terbeskikkelser. 

 Under gennemgangen har PC og RlCS været opmærksomme på at holde en 'sikker af-

stand' til ansøgere, der er private bekendte. 

 

På den tekniske side er der behov for at få gennemført nogle ændringer af visningen af 

ansøgninger, herunder: 

 Behandlede og ubehandlede kvalifikationer holdes samlet indtil alle ansøgte kvalifika-

tioner er behandlet for den enkelte ansøger. 

 Notefeltet skal placeres i begyndelsen af ansøgningen. 

 Det tidligere etablerede sammenstilling af både EØ- og HD-kvalifikationer skal fjernes, 

da det ikke længere er relevant. 

Ad 2b. Møde mellem styrelsen og censorformænd for universitetsområdet 18.12.2017 

RlCS deltog i mødet og refererede, at ministeren vil gerne inddrage censorinstitutionen 

mere i kvalitetsudviklingen. 

 

Der var bl.a. diskussion om for og imod systemallokering, uddannelse af censorer, online 

'kørekort' med regelfokus samt en introduktion om god censorskik. 

 

Ministeriet arbejder også på en tilpasning af eksamensbekendtgørelserne for at skabe 

større overensstemmelse mellem censorbestemmelserne. 

Ad 3. Drøftelse af karakterskalaen. RlCS er udpeget til at deltage i et udvalg under ministeriet, 

hvor karakterskalaen skal evalueres. 

Der blev for udvalget fremlagt en række analyser foretaget af EVA og ViVe om anvendel-

sen af 7-skalaen på uddannelsesinstitutionerne. Udvalget drøftede herudover yderligere 

analyser. 

 

RlCS fremlagde følgende betragtninger i udvalget: 

 Målbeskrivelsernes kvalitet er afgørende for karakterskalaens anvendelighed 
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 Karakterskalaen lægger op til en fejl og mangel-kultur 

 

RlCS stillede derudover spørgsmål om følgende 

 Har fremdriftsreformen haft indflydelse på karaktererne? 

 Har STÅ-afregning haft indflydelse på karaktererne?  

 

Til begge spørgsmålene mente analytikerne, at der ikke er statistisk grundlag for at regi-

strere udsving baseret på strukturelle ændringer. 

Ad 4. HD-formandskabets beslutning om tilpasning af HD-formandskabets størrelse 

HD-formandskabet har besluttet, at formandskabet reduceres til 2 censornæstformænd, 

og ikke 1, som foreslået. Beslutning taget til efterretning, og der arbejdes fortsat mod at 

etablere et samlet formandskab. 

 

De to censornæstformandsposter kunne fx fordele opgaverne med fokus på hhv. HD 1.-

del og HD 2.-del. RlCS mente, at det kunne være ønskeligt med en censornæstformand 

med tværgående fokus på master-området i sammenhæng med HD-området, men det 

er ikke oplagt i den nuværende struktur. 

 

I den kommende periode bør der være fokus på betalingsuddannelser på universitets 

området. 

Ad 5. Økonomiske konsekvenser ved tilpasning af HD-formandskabets størrelse – Bilag 

Indstillingen er tiltrådt jf. bilag. 

Ad 6a. Valg til formandskabet. Valgprocedure – Bilag 

Valgprocedure blev tiltrådt. Datoerne kan dog forskubbe sig afhængig af, hvornår for-

mandskabet modtager beskikkelsesmeddelelsen fra ministeriet. 

 

Det blev efter en drøftelse af spørgsmålet besluttet, at kandidater til posterne ikke skal 

have stillere. 

 

Af hensyn til ønsket om størst mulig åbenhed i opstilling og valg angives det ikke ivalgin-

formationen om nuværende formandskabsmedlemmer genopstiller eller ej. 

 

Opstillingsskemaet rettes til, så det svarer til skemaet for seneste formandskabsvalg, dog 

uden felt til angivelse af fagområder. 

Ad 6b. Valg til formandskabet. Funktionsbeskrivelser – Bilag 

Funktionsbeskrivelsen for censorformanden tilføjes oplysning om genbeskikkelsesopga-

ven ved afslutningen af beskikkelsesperioden. 

Ad 7. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder 

 CBS 

▫ Mange ankesager i Q4 (omkring 20) 
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▫ Der er registreret et kvalitetsproblem vedr. Asian Studies-uddannelsen. CBS er ved 

at kigge på det, herunder at etablere et samarbejde med KU om sprogfagene. 

▫ Der er planlagt møde i februar om planlægning af sommereksamen. PC og KL delta-

ger. 

 RUC 

▫ Mundtlig udprøvning ved alle kandidatspecialer vil iværksættes fra efteråret 2018. 

▫ Der skal følges op på, om censorerne informeres om målbeskrivelser, enten ved di-

rekte links til målbeskrivelse i censorbestillinger eller efter allokering pr. mail. 

▫ Der skal følges op på registreringen af EØ-censorer i SamBach-korpset. 

 SDU 

▫ Der har været enkelte ankesager. PT stiller ikke op til formandskabet igen og takker 

for samarbejdet. 

 AAU 

▫ Ikke noget at rapportere siden sidste møde. PD stiller ikke op til formandskabet 

igen og takker for samarbejdet. 

Ad 8. Evt. 

 Mulig kommende formand for censorkorpset for generel pædagogik har henvendt sig 

til KL for at høre nærmere om mulighederne i Censor IT og evt. sekretariatsbetjening 

af allokering. Det er et mindre censorkorps med ca. 100 censorer. 

 En delegation fra RUC – heriblandt Bodil Damgaard og Maria Louise Søndergaard – for 

at håre nærmere om mulighederne i Censor IT og evt. sekretariatsbetjening for en 

række uddannelser ud over de erhvervsøkonomiske. 

 Sekretariatet flytter til nyt lokale på DPU omkring 1.2.2018, da det nuværende lokale 

skal anvendes af DPU's driftsenhed. 

 Efter valg af nyt formandskab arrangeres en fælles middag for de afgående og tiltræ-

dende formandskaber. 


