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5. maj 2004

Årsberetning, 2003-2004

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier

I henhold til censorbekendtgørelsens §6 stk. 2 afgives hermed beretning fra
censorformandskabet for censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive
Medier dækkende perioden 1. april 2003 – 1. april 2004.

Censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier blev oprettet 1. april
2003 og benyttes pt. af kandidat- og master-uddannelserne i Informationsvidenskab
og Multimedier på Århus Universitet,  Interaktive Medier på Syddansk Universitet
samt af Design, Kommunikation og Medier på IT-Universitetet i København. Denne
årsberetning dækker således det første år censorkorpset har fungeret.

Censorkorpset blev dannet på baggrund af censorkorpset for Informationsvidenskab,
Århus Universitet, som følge af etableringen af nye uddannelser inden for fagområdet.
Korpset råder i dag over i alt 68 censorer, heraf 11 genbeskikkede og 57
nybeskikkede. 20 censorer er aftagercensorer mens 48 er institutionscensorer.

I det følgende beskrives censorernes indberetninger (jvf. censorbekendtgørelsens §6
stk. 2), status for administrationen af censorformandskabet samt planerne for det
næste år.

1. Censorernes indberetninger

Der er modtaget i alt 87 indberetninger fra censorerne. Samtlige indberetninger har
udtrykt tilfredshed med eksamensforløbene. Der er indkommet kommentarer i 6 af de
87 indberetninger. Disse kommentarer giver ikke anledning til nogen overordnede
bemærkninger her men de er for fuldstændighedens skyld angivet i bilag A.

2. Administrationen af censorformandskabet

Administrationen af censorformandskabet har det forløbne år været præget af
censorkorpsets nyetableringen samt af mangel på ressourcer til sekretariatet, som er
placeret på Institut for Informations- og Medievidenskab på Århus Universitet.
Manglen på ressourcer skyldes til dels ekstraordinære opgaver i forbindelse med at
instituttet flyttede til nye lokaler. Dette er foregået samtidig med at der skete en del
andre forandringer som følge af ny universitetslov, bekendtgørelse mv.

Manglen på ressourcer til sekretariatet har bevirket, at der ikke er blevet fulgt op på
en række af de beslutninger som censorformandskabet har truffet omkring
opbygningen af administrative procedurer.
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3. Planer for året 2004-2005

Den primære opgave for det følgende år er opbygningen af administrative procedurer
for administrationen af censorformandskabet herunder specielt i forbindelse med
censorbekendtgørelsens §6 stk. 1. Der er tillige behov for at etablere et web-baseret
system med opdaterede informationer om korpsets censorer.

En række uddannelser har vist interesse i at få adgang til censorkorpset, bl.a.:

• Kandidatuddannelsen i Interaktive Medier og masteruddannelsen i Computer
Mediated Communication, Roskilde Universitetscenter,

• Masteruddannelsen i IKT og læring under IT-vest,

• Kandidatuddannelsen i Informatik, Aalborg Universitet,

• Kandidatuddannelsen i Humanistisk Datalogi, Aalborg Universitet.

Censorformandskabet har besluttet at undersøge mulighederne for, at disse
uddannelser kan få adgang til censorkorpset.

Jesper Simonsen

Censorformand
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Bilag A

Kommentarer fra censorindberetningerne

Informationsvidenskab og Multimedier, Århus Universitet

22 indberetninger modtaget, heraf 3 med kommentarer:

• Faget Programmering og systemudvikling: Klarere formulering af
studieordningen mht. hvordan programmering skal vægtes i forhold til de
andre aspekter.

• Faget Programmering og systemudvikling: Eksamensgrundlaget modtaget
meget sent. Det forslås endvidere at faget bruger den nationale hvidbog om IT
arkitekturer (reference: www.oio.dk/arkitektur).

• Faget Informationsvidenskab: En mere præcis beskrivelse af faget/disciplinen
savnes.

Interaktive Medier, Center Medievidenskab, Syddansk Universitet

9 indberetninger modtaget, heraf 2 med kommentarer:

• Faget HTM: Eksamen var til dels præget af at enkelte af de studerendes
opgaver var bedømt og havde fået midlertidig karakter. Dobbelte
bedømmelser er uhensigtsmæssig.

• Faget Multimediedesign, teknologi og produktion: Det fremsendte materiale
manglede opgaveformulering samt henvisning (web) til
eksamensbestemmelser og kursusbeskrivelse. Derudover foreslås det at
eksamensprotokol mv. på forhånd tilføjes oplysninger om det pågældende fag,
eksamen mv.

Design, Kommunikation og Medier, IT-Universitetet i København

56 indberetninger modtaget, heraf 1 med kommentarer:

• Speciale + projekt: Ofte har grupper ikke angivet, hvem der står for hvad,
hvilket gør det vanskeligt at overveje individuelle karakterer. [JS: Denne
kommentar må delvist bero på en misforståelse idet såvel speciale som
projekteksamen er mundtlige]


