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21. december 2012 

 

Årsberetning, 2012 
Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 

I henhold til eksamensbekendtgørelsens §50 stk. 2 afgives hermed beretning 
fra censorformandskabet for censorkorpset for Informationsvidenskab og In-
teraktive Medier (IIM.dk) dækkende perioden 1. januar til 31. december 2012. 

Censorkorpset blev oprettet i foråret 2002 og det nuværende formandskab har 
fungeret siden 2003. Det nuværende censorkorps er beskikket for perioden 1. 
april 2010 - 31. marts 2014. 

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, censormødet 7. juni 2012, nybeskikkelsen i 2012 samt planerne for 
det næste år. 

1. Censorernes indberetninger 

Der er i perioden (1. januar til 20. december 2012) indkommet i alt 389 indbe-
retninger. De modtagne indberetninger udtrykker en generelt stor tilfredshed 
med eksamensforløbene. Der er indkommet supplerende bemærkninger i 26 
af indberetningerne. Disse bemærkninger er gengivet i bilag A (jf. censorbe-
kendtgørelsens §50 stk. 2). 

2. Censorformandskabets opgaver 

Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for uni-
versiteterne og ministeriet. Censorformandskabets løbende opgaver omfatter 
fordeling og godkendelse af censur, godkendelse af ad hoc beskikkelser, råd-
givning af censorer, nedsættelse af ankenævn i forbindelse med klagesager, 
udarbejdelse af høringssvar ved nye studieordninger og bekendtgørelser, 
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, 
opdatering af censorkorpset og de tilknyttede it-systemer, udarbejdelse af 
årsberetning mv. 
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Der er i perioden (1. januar til 21. december 2012): 

• Registreret i alt 368 eksamener1, heraf 
o 106 hos AU 
o 21 hos ASB 
o 185 hos ITU 
o 32 hos RUC 
o 12 hos AAU 
o 12 hos KU 
o 0 hos DPU 

• Anvendt ad hoc beskikkelse ved 32 2 eksamener (7 ved ITU, 12 ved 
ASB og 13 ved RUC. 

• Ingen ankenævn har været nedsat i perioden. 

Der er for alle registrerede eksamener udført kontrol i forbindelse med cen-
sorbekendtgørelsens §50 stk. 1 og §51 stk. 1: 

• “Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, sådan at censorerne 
jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver” (§50 stk. 1): I 
løbet af den nuværende beskikkelsesperiode har 6 (ud af 84 censorer) 
endnu ikke fået en opgave. Censorerne er alle indstillet af institutio-
nerne selv. De censorer, som ikke bliver benyttet i løbet af beskikkel-
sesperioden, vil ikke komme i betragtning til næste beskikkelsesperio-
de. Institutionerne er blevet gjort opmærksom på, hvilke censorer som 
endnu ikke har fået nogle opgaver. 

• “Hvor censorkorpset dækker flere universiteter, skal censorerne så vidt 
muligt tildeles censoropgaver ved mere end et universitet i beskikkel-
sesperioden” (§50 stk. 1): 43 ud af 84 censorer har endnu ikke opnåede 
dette i løbet af indeværende beskikkelsesperiode. Ministeriet har ud-
trykt forståelse for, at det kan være særdeles vanskeligt at leve op til 
dette krav. 

• “Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager 
censuropgaver for hinanden (gensidig censur)” (§51 stk. 1): Der er ikke 
registeret nogle tilfælde, hvor der er foretaget gensidig censur. 

3. Censormødet 

Der blev afholdt censormøde d. 7. juni kl. 14:00-15:30 på Aarhus Universitet, 
(jf. Eksamensbekendtgørelsens §50 Stk. 3). Her blev følgende emner diskute-
ret: Genindførsel af gruppeprøven, nybeskikkelse til korpset (se nedenfor), 
ressourceforbrug ved eksamen for kurser med mange studerende, IIM.dk’s 
                                                
1  Antal eksamener registreret i IIM.dk’s web-baserede eksamensregistreringssystem (jf. 

Procedurere for censorkorpset, som kan downloades fra IIM.dk). 

2  Heraf er 13 ad hoc beskikkelser foretaget med de nyindstillede censorer inden de blev 
endeligt godkendt. 
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censorsystem, samt brugen af censorer. Sidstnævnte punkt (om brug af censo-
rer) var på dagsordenen på opfordring af nogle fag/studienævn som ønsker 
mere synlighed omkring ’hvem der bruger hvem’ som censorer. Hvis de ek-
samensansvarlige gerne vil have belyst et evt. ‘mønster’ for deres eksamener 
mht. hvilke censorer som benyttes er man velkommen til at spørge censor-
formanden. 

Referatet af censormødet kan downloades fra IIM.dk. 

4. Nybeskikkelsen 

Censorformandskabet ansøgte i foråret 2012 på opfordring fra universiteterne 
om nybeskikkelse af 15 censorer til den resterende beskikkelsesperiode – fra 
1. august 2012 til 31. marts 2014 (jf. Eksamensbekendtgørelsens §56 stk. 3). 

Behovet for nybeskikkelsen inden for censorkorpsets uddannelser skyldes 
fagområdets hastige udvikling og at der for nyligt er godkendt flere nye ud-
dannelser. Nybeskikkelsen blev godkendt i august 2012.  

De nybeskikkede censorer er:  

Listen slettet som følge af persondataforordningen af 2018 

 

Efter godkendelsen af nybeskikkelsen blev fagområderne i IIM.dk’s censorsy-
stem revideret. Revisionen omfatter følgende slettede og nye fagområder: 

Slettede fagområder: 
• DVD design og produktion (specifikt medie - omfattes af andre 

fagområder) 
• Fænomenologi (det bør alle censorer kende) 
• Internet (det er for bredt) 
• Multimedieproduktion (det er dækket under "Programudvikling, 

multimedieprogrammering, scripting og front end programme-
ring") 

• Kvantitativ metode, medieanalyse (SPSS mv.) - dækkes nu af to nye 
områder (Kvantitative metoder og Online surveys) 

Nye fagområder: 
• Databaser 
• Digitale læringsmiljøer 
• E-government 
• Enterprise Arkitektur og Systemer (EA, SOA, BPM) 
• Installationskunst 
• It service management (ITIL) 
• Kvantitative metoder 
• Læring, didaktik, pædagogik 
• Mediearkitektur 
• Mobile medier og kommunikation 
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• Online surveys 
• Oplevelsesdesign 
• Oplevelsesteknologi 
• Physical Computing 
• Rumkunst og arkitektur 
• Scenografi 
• Skulptur 
• Tangible Interaction 

Der forventes ikke flere nybeskikkelser inden næste ordinære beskikkelse i 
2014. 

5. Planer for 2013 

PÅ censormødet 7. juni blev det aftalt, at det skal undersøges hvordan 
IIM.dk’s censor- og eksamensregistreringssystemer kan udskiftes, ompro-
grammeres eller flyttes til en ny teknisk platform. Systemerne sikrer bl.a., at 
censorformandsskabet kan fungere med et minimum af ressourcer. Admini-
strationen af censorkorpset er helt afhængig af brugen af disse systemer som 
udover censorformandsskabet og alle censorerne anvendes af alle institutio-
ners eksaminatorer og eksamenskontorer. Systemerne blev udviklet i 2003, er 
hostet af RUC, og har indtil videre fungeret upåklageligt. Systemerne er dog 
blevet forældede så serveren ikke længere kan opdateres med nye versioner 
af operativsystemet: Derfor bliver de mere og mere sårbare overfor fx virus og 
hackerangreb. 

 

 

21. december, 2012,  
Jesper Simonsen 
Censorformand, IIM.dk
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Bilag A: 
Censorernes indberetninger 
Dette bilag gengiver de supplerende bemærkninger som censorerne har givet 
i deres indberetninger. 

Aarhus Universitet 

106 registrerede eksamener. 13 indberetninger modtaget, heraf 1 med be-
mærkninger. 

• Kursus i audiovisualitet: Denne eksamensform er svær at nå inden for 
det afsatte censorhonorar, da der går tid med at åbne og vurdere pro-
duktionerne samtidig med, at opgaverne er forholdsvis lange. 2 timer 
pr. stud. ville være mere passende. PS: Vedlæg meget gerne frankeret 
svarkuvert. 

Aalborg Universitet 

12 registrerede eksamener. 3 indberetninger modtaget, ingen bemærkninger: 

Roskilde Universitet 

32 registrerede eksamener. 43 indberetninger modtaget (heraf nogle fra 2010-
2011, jf. tidligere årsberetninger), heraf 2 med bemærkninger: 

• Projekt: Det udsendte materiale bør præcisere projektarten (bachelor) 
og omfang (ECTS) samt kravene (evt. et link til) læringsmål for aktivi-
teten. 

• Kursus i avanceret informatik: Lidt uklart hvad vægtningen mellem 
skriftligt arbejde og den mundtlige præsentation er. 

Københavns Universitet 

12 registrerede eksamener. Ingen indberetninger modtaget. 

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 

0 registrerede eksamener. Ingen indberetninger modtaget. 

Aarhus School of Business 

21 registrerede eksamener. 3 indberetninger modtaget, ingen bemærkninger. 

IT-universitetet i København 

185 registrerede eksamener. 327 indberetninger modtaget, heraf 22 med be-
mærkninger: 

• Kursus i digital retorik: Fint kursus – klare opgaver. 
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• Kursus i vidensstyring og organisatorisk læring: Eksaminator er meget 
præcis og omhyggelig med god og opbyggelig feed-back til hver en-
kelt. 

• Kursus i forretning og ledelse: Måske en anelse mere økonomi i pen-
sum 

• Kan denne form evt. digitaliseres så man kan slippe for at sende den 
med post? 

• Speciale: Der var dobbeltbooking af eksamenslokale. 

• Kursus i game development: Rod i klarhed om antal studerende og 
derved nødvendigt antal dage. På grund af dette var der ikke tid til at 
læse alle rapporter inden første eksamination. En studerende fik nok 
for høj karakter i forhold til resten. 

• Kursus i medier og kommunikation: Det vil være ønskeligt at de stu-
derende ikke aflevere opgaver med spiralryg og DVD’er/CD-ROM’er 
– det fylder! 

• Kursus i digital mediekultur: Opgaver uden spiralryg og uden 
DVD’er/CD-ROM’er ønskes! 

• Kursus i grundlæggende grafisk design: vedr. forplejning. Ikke at sætte 
fast HVAD man må spise, men evt. for hvor MEGET man må spise. 

• Projekt: Opgaverne skal ud i bedre tid. Fik først opgaverne 14 dage ef-
ter aflevering. 

• Kursus i concept development with industry: Excellent course, some-
what high level. Locate the course in the graduate program. 

• Kursus i innovation, concept Development and project management: 
En bedre ordning/organisering af reflektionsark i forhold til gruppe-
rapporterne kunne have sparet mig tid. 

• Kursus i Business IT alignment: Meget fint med opstart og gennemfør-
sel af eksamen! 

• Projekt: Bedre vejledning/undervisning i brug af vejledning. Instruere 
studerende bedre i indsamling af data. 

• Projekt: Deadline for eksamen efter 4 uger ikke meldt ud. Intranet log-
in og password fungerede ikke. Måtte selv indhente oplysninger of af-
taler. 

• Kursus i introduktion til medier og kommunikation: Ens standard for 
afleveringsformat! Opgaverne fylder meget og når de kommer i ring-
bind, mapper etc. fylder de unødvendigt meget. Sammenhæftet rap-
port med DVD fastgjort til selve rapporten uden cover vil være fint. 



Bilag til årsberetning, IIM.dk, 2012  Jesper Simonsen, Censorformand 

7 

• Kursus i projektarbejde og kommunikation: Utilstrækkeligt lokale (for 
mange skærme, ingen mulighed for indretning til eksamen). Godt med 
skriftlig del i projektrapport som udgangspunkt. 

• Kursus i game engines: Scheduling the exam in a lecture theatre when 
an examinand is wheelchair-bound is not ideal. 

• Projekt (id hhv.: 1178789/0807502PE): Fix the definition of this unit. 
Provide clear guidance to everyone on (a) the educational goals (b) the 
reporting requirements. 

• Projekt: En hel dags eksamen uden kaffe eller noget er ikke godt nok! 

• Projekt (id. 1178713/0807502PE): The DADIU projects are a complete 
shamble. Neither the students nor their supervisors have a clear idea 
what the project and reporting requirements are not is it clear on what 
basis the students ought to be examined. Fix the definition of this unit. 
Provide clear guidance to everyone on (a) the educational goals (b) the 
reporting requirements. 

• Projekt (id. 0807502PE): Students report delivered to censor on 
CDROM; no printout, no comment on where the report was. 

 


