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16. maj 2010 

 

Årsberetning, 2009-2010 
Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 

I henhold til censorbekendtgørelsens §6 stk. 2 afgives hermed beretning fra 
censorformandskabet for censorkorpset for Informationsvidenskab og Inter-
aktive Medier (IIM.dk) dækkende perioden 1. april 2009 - 1. april 2010. 

Censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier blev oprettet i 
foråret 2002. Det nuværende formandskab har fungeret siden d. 1. april 2003. 
1. april 2010 blev et nyt censorkorps beskikket til afløsning af korpset beskik-
ket for perioden 1. april 2006 - 31. marts 2010. 

IIM.dk er tilknyttet bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på Aarhus 
Universitet (AU), Aarhus School of Business (ASB), Aalborg Universitet 
(AAU), IT-Universitetet i København (ITU), Roskilde Universitet (RUC), 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) samt Københavns Universi-
tet (KU). 

I det følgende beskrives censorernes indberetninger, censorformandskabets 
opgaver, nye uddannelser tilknyttet IIM, revision af censorordningen samt 
planerne for det næste år. 

1. Censorernes indberetninger 

Der er i perioden (1. april 2009 - 1. april 2010) indkommet i alt 224 indberet-
ninger. De modtagne indberetninger udtrykker en generelt stor tilfredshed 
med eksamensforløbene. Der er indkommet supplerende bemærkninger i 13 

./.. af indberetningerne. Disse bemærkninger er gengivet i bilag A (jf. censorbe-
kendtgørelsens §6 stk. 2). 

2. Censorformandskabets opgaver 

Censorformandskabets løbende opgaver omfatter fordeling og godkendelse 
af censur, ad hoc beskikkelser, vejledning af censorer, nedsættelse af anke-
nævn i forbindelse med klagesager, høringer (af bl.a. nye studieordninger), 
administration af censor- og eksamensregistreringssystemerne på IIM.dk, mv. 
Derudover udføres der periodisk arbejde, bl.a. optagelse af nye institutioner 
og uddannelser der ønsker at benytte korpset, nybeskikkelse af censorkorp-
set, kontaktmøder med institutioner og censorer, forespørgsler fra ministeriet, 
administration af censorkorpset, udarbejdelse af årsrapport mv. 
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Der er i perioden (1. april 2009 - 31. marts 2010): 

• Registreret i alt 329 eksamener1, heraf 
o 108 hos AU 
o 0 hos ASB 
o 209 hos ITU 
o 0 hos RUC 
o 8 hos AAU 
o 4 hos DPU 

• Anvendt ad hoc beskikkelse ved 7 eksamener (6 ved ITU og 1 ved 
AU). 

• Nedsat 3 ankenævn. 

Der er for alle registrerede eksamener udført kontrol i forbindelse med cen-
sorbekendtgørelsens §6 stk.1: 

• ”Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, så censorerne jævn-
ligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver”: Institutionerne 
blev påmindet om, at de censorer, som ikke havde fået tildelt opgaver, 
også skulle benyttes I løbet af den tidligere beskikkelsesperiode (1. 
april 2006 - 31. marts 2010) fik 10 (ud af 81 censorer) dog ikke nogen 
opgaver. Disse 10 censorer er ikke længere medlem af censorkorpset i 
den nye beskikkelsesperiode (1. april 2010 – 31. marts 2014). 

• ”Hvor censorkorpset dækker flere institutioner, skal censorerne tilde-
les censoropgaver ved mere end én institution i beskikkelsesperioden”: 
22 ud af 81 censorer opnåede ikke dette i løbet af den tidligere beskik-
kelsesperiode. Ministeriet har udtrykt forståelse for, at det kan være 
særdeles vanskeligt at leve op til dette krav. 

• ”Gensidig censur skal i videst muligt omfang undgås”: Der er ikke re-
gisteret nogle tilfælde, hvor der er foretaget gensidig censur. 

2.1 Nybeskikkelse til perioden 1. april 2010 – 31. marts 2014 

IIM.dk er blevet nybeskikket til perioden dækkende 1. april 2010 – 31. marts 
2014. Indstillingen til nybeskikkelse er udarbejdet i overensstemmelse med 
reglerne i Censorbekendtgørelsen som angivet nedenfor: 

• §1 stk. 2: En række nye censorer er indstillet til beskikkelse bl.a. for at 
kunne dække nye uddannelser. 

• §1 stk. 3: Ca. 45% er aftagercensorer. 
• §9: Alle forslag til nye censorer er fagligt begrundede. Nye institutions-

censorer er mindst på ph.d./lektor niveau og aftagercensorer har doku-
menterede specifikke kompetencer og årelang erfaring. 

                                                
1  Eksamener skal af institutionerne registreres i IIM’s web-baserede eksamensregistre-

ringssystem. Dette er dog ikke gjort hos ASB og RUC. 
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• §11 stk. 2: Censorerne er fundet efter forslag fra censorformandskab, 
censorkorps og institutioner. 

• §11 stk. 3: Ca. 35% er kvinder, hvilket må betragtes som en høj andel når 
korpsets it fokus tages i betragtning. 

• §11 stk. 5: Alle indstillede censorer har givet skriftlige samtykke. 
• §12 stk. 2: Ca. 34% af det eksisterende korps er udskiftet. 

./.. Censorerne i censorkorpset fremgår af bilag B. 

Censorformandskabet blev udpeget ved fredsvalg med undertegnede som 
formand og John Stoltze Madsen som næstformand. 

Der har de seneste år været en stigning i antallet af institutioner og uddannel-
ser som anvender IIM.dk. Dette er et naturligt resultat af, at der udvikles og 
udbydes flere it-relaterede uddannelser. I forbindelse med nybeskikkelsen er 
IIM.dk’s fagområder blevet udvidet med følgende nye fagområder: 

• Blogging 
• Innovation, kreativitet & innovationsprocesser  
• Kvantitativ metode, -medieanalyse, (SPSS mv.) 
• Løsninger til ældre- og handicappede 
• Open source (kultur) 
• Sociale medier & Social computing 
• Søgemaskineoptimering 
• Urban informatics 
• Web 2.0 
• Webkommunikation 

En liste over alle fagområder, som censorkorpset dækker, fremgår af censorli-
sten på IIM.dk. 

2.2 Censorformandskabets kontakt med institutionerne 

Censorkorpset dækker efterhånden mange institutioner og uddannelser, og 
det har gjort det vanskeligt for censorformandskabet at vedligeholde kontak-
ten med de relevante personer ved institutionerne. Det er i praksis umuligt at 
vedligeholde en liste med alle relevante kontaktpersoner idet de løbende æn-
dringer (pga. fusioner, organisatoriske omstruktureringer, oprettelse og ned-
læggelse af uddannelser, fratrædelser og nyansættelser i det administrative 
personale, valg af studieledere og studienævn, mv.) som hovedregel ikke bli-
ver kommunikeret til censorformandskabet. 

Censorformandskabets bedste kontaktpersoner altid de der er registreret som 
eksamensregistranter i IIM.dk’s eksamensregistreringssystem. Procedurerne 
for censorkorpset er derfor blevet revideret, og det skal påpeges at: 

1. De personer, som i systemet er registreret som eksamensregistranter, 
fungerer samtidig som institutionens kontaktperson for Censorfor-
manden. 
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2. Al information fra Censorformanden til institutionerne distribueres via 
de i IIM.dk systemets registrerede ansvarlige for eksamensregistrering. 

3. Nye uddannelser 

Københavns Universitet er fra 2010 blevet tilknyttet IIM.dk med den nye ba-
cheloruddannelse - Kommunikation og it -, der udbydes på Institut for Medi-
er, Erkendelse og Formidling. Link til uddannelsen: http://kommit.ku.dk. 

3. Revision af censorordningen 

I 2006 blev der lavet et udkast til ændring af universitetsloven som bl.a. inde-
holdt en kraftig revision af censorordningen. Efter en række høringssvar fra 
Rektorkollegiet, universiteterne og censorformandskaberne blev revisionen af 
censorordningen udsat. Siden er arbejdet med revideringen af censorordnin-
gen gået i stå og der har siden censorformandskaberne møde i november 2008 
(jf. Årsberetning for 2007-2009) ikke været noget nyt i denne sag. Nu er mini-
steren udskiftet og et folketingsvalg er forestående. Jeg konkluderer derfor, at 
sagen er henlagt på ubestemt tid. 

4. Planer for året 2010-2011 

Det forventes, at der fortsat vil blive udviklet nye uddannelser som ønsker at 
benytte IIM.dk. Fx forventes der, i forlængelse af KU’s bacheloruddannelse i 
Kommunikation og it, en række nye it-uddannelser akkrediteret hvor IIM.dk 
bliver tilknyttet som censorkorps. Også på RUC planlægges nye kandidatud-
dannelser, hvor det er oplagt at anvende IIM.dk. En række eksisterende ud-
dannelser skal akkrediteres inden for den næste årrække, hvoraf flere i for-
bindelse med akkrediteringen kan tænkes at få tilknytning til IIM.dk. 

ASB har bemærket, at nogle af de censorer de jævnligt bruger, ikke er med i 
det nye censorkorps. Der vil derfor muligvis blive ansøgt om en mindre ud-
videlse af korpset med disse censorer. Nye uddannelser, eller ændret fagligt 
indhold i eksisterende, kan også medføre behov for en udvidelse af IIM.dk før 
udløbet af indeværende periode. Det var fx tilfældet i 2008 i forbindelse med 
oprettelsen af en nye uddannelser inden for computerspil. 

Flere institutioner har ikke registreret deres eksamener i IIM.dk og har heller 
ikke indsendt censorindberetninger til Censorformandskabet. Dette vil blive 
påtalt: Det er en betingelse for en effektiv administration af IIM.dk, at alle ek-
samener systematisk bliver registreret i IIM.dk’s eksamensregistreringssy-
stem. 
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16. maj, 2010,  
Jesper Simonsen 
Censorformand
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Bilag A:  
Censorernes indberetninger 
Dette bilag gengiver de supplerende bemærkninger som censorerne har givet 
i deres indberetninger. 

Aarhus Universitet 

108 registrerede eksamener. 37 indberetninger modtaget, heraf 0 med be-
mærkninger. 

IT-universitetet i København 

209 registrerede eksamener. 183 indberetninger modtaget, heraf 13 med be-
mærkninger: 

• Kursus i Digital retorik: Fik [fejlagtigt] tilsendt 2 opgaver fra et andet 
kursus (Digital kultur) som jeg nåede at læse/bedømme. 

• Kursus i Interaktionsdesign: Rapporterne er generelt svage. Censor 
anbefaler, at der gøres mere ud af dette fremover. 

• Receptionen bør vide hvor eksamen skal foregå. 

• Kursus i Digital kultur: De studerende generelt kunne godt bruge nog-
le bedre ”værktøjer” – metodekendskab, referenceteknikker mv. 

• Kursus i Konceptudvikling: Et tydeligvis flot gennemarbejdet kursus 
med en relevant vifte af litteratur. 

• Kursus i Sundheds-IT koncepter og systemer: Foreslår udvidelse af det 
sundhedsfaglige pensum 

• Kursus i spiludvikling: De studerende kunne generelt have glæde af et 
kursus i skriftlig kommunikation (rapport skrivning) 

• Projekt: Jeg nåede først at få opgaven i dag (mobil ville være godt en 
anden gang – også selv om det er helligdag). Eksaminator meddelte 
først eksamenskontoret om eksamen og censor samme dag (3 timer for-
inden) eksamen skulle afholdes. 

• Projekt: This documentation [censorindberetningsformular] should be 
in English. 

• Projekt: Fik først meget sent eksamensopslag og projekt (3 dage før ek-
samen) og havde indtil da kun sikkerhed for eksamen via en mail fra 
eksaminator. Ønsker en tidligere fremsendelse af opslag og projekt. 

• Kursus: Introduktion til interaktionsdesign: 7,5 ECTS er [for] lidt plads 
til de relativt omfattende mængde af emner. 
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• Projekt: Der er altid orden i sagerne når [eksaminator] er vejleder og 
eksaminator. 

• Projekt: Meget tyndt teoretisk grundlag – træning i refleksion ville væ-
re godt. 

Aalborg Universitet 

8 registrerede eksamener. 4 indberetninger modtaget, heraf 0 med bemærk-
ning. 

Roskilde Universitet 

0 registrerede eksamener. 0 indberetninger modtaget. 

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 

4 registrerede eksamener. 0 indberetninger modtaget. 

Aarhus School of Business 

0 registrerede eksamener. 0 indberetninger modtaget. 
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Bilag B:  
Liste over censorer i IIM.dk beskikket for perioden 
1. april 2010 – 31. marts 2014 
 
Listen slettet som følge af persondataforordningen af 2018 


