DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS
Tuborgvej 164 – C-004, 2400 København NV
T: +45 8716 3279 / E: sekretariat@censorerne.dk

MØDENOTAT

Formandskabsmøde EØ+HD 28.8.2015

6. november 2015
/KL

Formandskabsmøde EØ+HD 28. august 2015 kl. 12.15-13.45
Deltagere: René la Cour Sell, Nina Fauerholdt Ånerud, Peter Carøe, Annette Bang Andersen, Poul Due, Povl Tiedemann, Lars Bjørnvik, Jørgen Jacobsen, Klaus Lynbech
Afbud fra: Maria From, Mogens Brock, Teddy Jacobsen, Mikael Vest
Dagsorden
1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde (EØ+HD) 26.2.2015
2. Orientering
a. Mødenotat fra formandsmøde 7.8.2015
b. Tilbagemelding fra informationsmøde for nye censorer 27.8.2015
Drøftelse
3. De Erhvervsøkonomiske Censorkorps – organisation og procedurer
4. Det gode eksamensforløb (tillæg til God censorskik)
5. Formændenes møde med dekankredsen
Beslutning
6. Åbenhedspolitik
7.

Evt.

Ad 1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde (EØ+HD) 26.2.2015
Godkendt.
Ad 2a. Mødenotat fra formandsmøde 7.8.2015
Jf. bilag. Referater fra formandsmøderne gives som orientering til næstformandskredsen
som led i åbenhedsstrategien.
Ad 2b. Tilbagemelding fra informationsmøde for nye censorer 27.8.2015
Ved mødet deltog ud over RlCS, NFÅ og KL også PT og JJ. Introduktionen var meget vellykket med godt fokus på målbeskrivelse, notatpligt m.v. Introduktionsmøderne kunne
med fordel have været implementeret tidligere. Der skal produceres en folder med God
censorskik og karakterbekendtgørelsen.

I forbindelse med dette punkt blev det endvidere bemærket, at en stor del af de nybeskikkede er universitetsansatte, hvilket udgør et strukturelt problem, da det sætter censorkorpsenes høje andel af aftagercensorer under pres.
Præsentationen sendes til næstformændene til orientering.
Ad 3. De Erhvervsøkonomiske Censorkorps – organisation og procedurer
Baggrunden for notatet var nedsættelsen af censorudvalget med henblik på at vise,
hvad EØ- og HD-formandskaberne gør og præsentere det for centrale spillere. Mulige
modtagere er (medlemmer af) censorudvalget, andre censorformandskaber, studieledere, interesseorganisationer (fx DI, civiløkonomerne), styrelsen m.v. Dog kun målrettet til
personer, hvor det kan forventes at have en effekt.
Der søges erfaringsudveksling med andre censorkorps med det formål at finde de gode
eksempler.
 Det skal i notatet fremhæves, at censoransøgninger skal have godkendelse fra institutleder.
 Vedr. fordeling af censuropgaver skal nævnes, at det jf. cirkulæret tilstræbes at 250timersreglen så vidt muligt overholdes, så reglen ikke bliver en stopklods for afvikling
af eksamen.
Ad 4. Det gode eksamensforløb (tillæg til God censorskik)
Godkendt jf. bilag. Det blev i forbindelse med pkt. 7 nævnt, at eksaminatorer ikke altid
kommer til tiden.
Ad 5. Formændenes møde med dekankredsen
Dagsordenen tillægges God censorskik og Det gode eksamensforløb. Derudover godkendt jf. bilag.
Ad 6. Åbenhedspolitik
Godkendt jf. bilag.
Ad 7. Evt.
Ingen bemærkninger.
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