Censorformandens årsberetning
Nedenstående årsberetning er udarbejdet med AU/Arts elektroniske skema til censorformandsskabernes
årsberetninger.

Eksamenstermin Sommereksamen 2018 samt vintereksamen 2018-2019
Censorkorps, evt. Informationsvidenskab og Interaktive Medier, IIM.dk
uddannelse
Denne årsberetning vedrører perioden 1. april 2018 til 31. marts
2019.
IIM.dk er et landsdækkende censorkorps tilknyttet en række fag på
bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på Aalborg Universitet
(AAU), Aarhus School of Business and Social Sciences (BSS),
Aarhus Universitet (AU), IT-Universitetet i København (ITU),
Københavns Universitet (KU) samt Roskilde Universitet (RUC).

Modtagere
Formand
Næstformand
Antal censorer i
korpset
Efterbeskikkelser
(antal) og
begrundelser for
disse

Censorkorpset anvendes bl.a. på følgende uddannelser:
• AAU: Masteruddannelsen Master i it.
• AU: Bachelor og kandidatuddannelser i Informationsvidenskab
og i Digital Design samt kandidatuddannelsen i It-didaktisk
design.
• BSS: Masteruddannelsen Master i it.
• ITU: Bacheloruddannelser i Digital Media and Design (DMD)
og i Global Business Informatics (GBI). Kandidatuddannelser i
Digital Design and Communication (DDK), Digital Innovation
and Management (DIM), Games (GAMES), Leadership and
Management (ILM) og i Interaction Design (IND).
• KU: Bachelor og kandidatuddannelser i Kommunikation og it.
• RUC: Alle bachelor og kandidatuddannelser med Informatik,
herunder bacheloruddannelserne i Naturvidenskab (Nat Bach)
og i Humanistisk teknologi (HumTek), samt alle
kombinationskandidatuddannelser (2-fags
kandidatuddannelser) med Informatik som det ene fag.
meol@au.dk, studieleder@cc.au.dk, simonsen@ruc.dk,
eksamen@hum.ku.dk, afdelingsleder.ddinf@cc.au.dk
Jesper Simonsen, Professor, Roskilde Universitet.
John Stoltze Madsen, Projektleder, CGI Healthcare.
132.
Censorkorpset blev nybeskikket i foråret 2018 for perioden 1. april
2018 - 31. marts 2022. Der har ikke været nogen efterbeskikkelser
siden 1. april 2018.
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Ad hocbeskikkelser
(antal) og
begrundelser for
disse

Der har i perioden for denne årsberetning (1. april 2018 til 31. marts
2019) været i alt 7 ad hoc-beskikkelser. Til sammenligning var der
sidste år (1. april 2017 til 31. marts 2018) 16 og året før 32.
Nybeskikkelsen og brugen af Censor IT systemet har tilsyneladende
medført en reduktion af antallet af ad hoc-beskikkelser.

Begrundelsen for ad hoc-beskikkelsen været sene frafald fra allerede
bookede censorer og at Censor IT systemet ikke kunne finde ledige
censorer pga. at forespørgslen blev udsendt med meget kort varsel.
Generelle
Fordeling af censoropgaver har været foretaget automatisk via
bemærkninger,
Censor IT systemet. IIM har i forbindelse med nybeskikkelsen i foråret
herunder fordeling 2018 skiftet system til Censor IT systemet. IIM’s tidligere system blev
af censoropgaver udviklet i 2005 og skulle udskiftes og AU/Arts har valgt at afprøve
Censor IT systemet for 4 censorkorps, herunder IIM.
Censor IT er oprindeligt udviklet af professionshøjskolerne og er
efterhånden ved at blive ganske udbredt på universiteterne. Systemet
kan medføre store administrative besparelser ved at automatisere
procedurerne for censorudpegningen.
Brugen af Censor IT systemet har været evalueret i forbindelse med
to censormøder afholdt d. 19. og 26. september 2018.
Erfaringerne med systemet har været, at systemet har været relativt
nemt at få installeret, fungerer stabilt og effektivt, og med god
support. Erfaringerne er også, at der tager tid at få implementeret de
nye procedurer som systemet kræver: Fx skal der indhentes
beskrivelser af projekter og specialer som skal lægges i bestillingerne
til censorerne – hvilket opleves som en ny og besværlig administrativ
proces.
Når der oprettes en eksamen i Censor IT systemet sendes der en
forespørgselsformular til 5 censorer udvalgt ud fra 1-3 kvalifikationer.
Systemet forudsætter, at det er censors ansvar at orientere sig
grundigt i eksamensopgaven for selv at vurdere hvorvidt man er
kvalificeret og egnet til at tage opgaven. Dette kræver naturligvis at
der er god information om den konkrete eksamen i forespørgslen.
Der blev på møderne udvekslet mange erfaringer fra censorerne
omkring brugen af systemet. Censorformanden og sekretariatet på
AU/Arts besluttede på denne:
• At ændre forespørgselsformularen så den inkluderer link til
studieordning, link til kursusbeskrivelse, målbeskrivelse og
kriterier for vurdering af målopfyldelse, uddybning af
projekt/speciale.
• At ændre forespørgselsformularen så datoer for re-eksamen –
som censor er forpligtet til at tage – så vidt muligt er inkluderet.
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•
•
•
•
•

At udvide allokeringsformularen så kontaktoplysninger (email
og tlf.) for eksaminator fremgår.
At revidere og forenkle censorindberetningsformularen fra og
med vintereksamen 2018-2019 næste eksamenstermin.
At give eksaminatorerne adgang til en indberetningsformular
som kan udfyldes som respons på
censorindberetningsformularen.
At give alle studieledere adgang til systemet så de kan se
censorindberetningerne og evt. eksaminatorindberetninger kort
efter eksamensafholdelsen.
At ændre rapportformaterne (for studielederne og
censorformanden) så der gives bedre overblik over alle
censorindberetningerne.

På længere sigt (kræver til dels nyudvikling af Censor IT systemet) er
der bl.a. ønsker om at:
• Eksaminatorerne får direkte besked om hvem der udpeget som
censor og gerne flere oplysninger om censor: Fx censors egen
beskrivelse/profil fra systemet.
• De studerende selv kan indsætte uddybende beskrivelser af
deres projekter/specialer.
• Integration med Digital Eksamens systemet så
censorallokeringen relateres mere tydeligt hertil.
Samarbejde med Det løbende samarbejde med eksamensadministrationerne vedrører
eksamensadminist fordeling af censoropgaver, ad-hoc beskikkelser, nedsættelse af
rationen
ankenævn i forbindelse med klagesager.
Censorformandsskabet har derudover haft et tæt samarbejde med
sekretariatet på AU/Arts omkring opsætning og konfigurering af
Censor IT systemet og med hensyn til opfølgning på problemer og
forespørgsler fra eksamensadministrationerne. Som del af denne
opfølgning blev der afholdt
• Møde med eksamensadministrationen på ITU d. 20. juni 2018.
• Møde med eksamensadministrationen på ITU, KU og RUC d.
19. september 2018.
• Møde med eksamensadministrationen på AU, BSS og AAU d.
26. september 2018.
Der har på disse møder været udtrykt ønske om, at man kunne få et
overblik over IIM’s censorerne og deres kvalifikationer/fagområder –
lige som på det tidligere system for på IIM.dk. Dette er ikke muligt
pga. GDPR restriktioner: Det vil kræve skriftligt samtykke fra samtlige
censorer.
Sekretariatet på AU/Arts har ydet en stor og meget tilfredsstillende
support på alle de forespørgsler der har været fra
eksamensadministrationerne ifm. ibrugtagningen af Censor IT
systemet.
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Dialogen med
censorerne

Formandsskabet
planer for den
kommende
periode

Dialogen med
universitetet

Censorformandsskabets løbende dialog med censorerne har omfattet
emails og anden korrespondance vedrørende:
• Vejledning af censorer
• Fordeling af censoropgaver
• Censorernes tilbagemeldinger om faget
Den løbende dialog med censorerne omkring brugen af Censor IT
systemet udføres af sekretariatet på AU/Arts.
Der har været afholdt 2 censormøder:
• 19. september 2018 på ITU
• 26. september 2018 på AU
Dagsorden for disse møder var:
1. Censor IT systemet. Status og erfaringer
2. Orientering om styrelsens opfølgning på censorudvalgets
rapport
3. Om aktindsigt, gruppeeksamener og individuel bedømmelse
4. Evt.
Der henvises til referatet for disse møder – som kan downloades fra
IIM.dk
Formandsskabets vil for den kommende periode (1. april 2019 til 31.
marts 2020) fokusere på at få konsolideret brugen af det nye CensorIT system, de administrative praksisser ifm. brugen, studielederenes
og universiteternes brug af de data som er tilgængelige, mv., jf.
ovenfor under afsnittet ”Generelle bemærkninger, herunder fordeling
af censoropgaver” Dette arbejde koordineres med universiteternes
behov for inddragelse af censorkorpsene i kvalitetsudvikling og
opgaver ifm. akkreditering.
Derudover planlægges det at tilbyde alle censorer adgang til e-kurset
omtalt nedenfor. Det vil blive vurderet hvorvidt det skal være
obligatorisk for IIM’s censorer at gennemføre dette kursus.
Dialogen med universiteterne og styrelsen har omfattet:
• Censorformandsmøde på RUC 6. juni 2018.
• Censorformandsmøde på AU/Arts 11 september 2018.
• Censorformandsmøde på KU 19. september 2018
• Censorformandsmøde med ministeriet 29. november 2018.
På censorformandsmødet med ministeriet 29. november blev der
introduceret en prototype på et e-kursus for censorer (udviklet af
firmaet SmartLearning). Det er planen at alle censorer i Danmark skal
tilbydes dette elektroniske kursus.
I forlængelse af censorformandsmødet med ministeriet 29. november
udsendte ministeriet et hyrdebrev i december 2018 som bl.a. uddyber
eksamensbekendtgørelsen efter dennes revision som følge af
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censorudvalgets rapport: Se mere om dette på IIM.dk under
”Evaluering 2016-2018.”
Dialogen med universiteterne har omfattet nye administrative
praksisser, information om reviderede censornormer, revisioner af
studieordninger, mv.

Censorernes
tilbagemeldinger
om faget

Fagets prøver og
eksamensformer

Periodens (1. april 2018 til 31. marts 2019) høringer har omfattet:
• Den reviderede eksamensbekendtgørelse (ministeriet)
• Høring om censornormer (Dansk Magisterforening)
• Bachelor og kandidat i KomIT (ITU)
• Master i it-ledelse (ITU)
• Kandidat i Digital design (AU)
• Kandidat i Informationsvidenskab (AU)
• Bachelor i Art and Technology (Oplevelsesteknologi) (AAU)
• Uddannelsesevaluering af kandidatuddannelsen i Digital
design (AU)
Censorernes tilbagemeldinger via deres indberetninger har været
formidlet i tidligere årsrapporter ved en liste af alle tilbagemeldinger.
Med ibrugtagningen af Censor IT systemet har universiteterne og
fagenes studieledere nu fået tilbudt mulighed for en direkte adgang til
censorindberetningerne. Dvs. at man fremover har adgang til
indberetningerne umiddelbart efter de er afgivet. Som en ekstra
service bliver de også i en samlet rapport sendt til fagenes
studieledere ifm. udarbejdelsen af årsrapporten. De er derfor ikke
gengivet i deres helhed i denne årsrapport.
Censorindberetningsformularen til censorernes tilbagemelding blev i
efteråret 2018 revideret og forenklet og påført 4 kommentarfelter:
• Før eksamen
• Eksamensforløbet
• Kvalitetsudvikling (bl.a. i lyset af ministeriets intention om at
censorerne i højere grad skal inddrages i universiteternes
kvalitetsarbejde og akkreditering)
• Kommentarer og ændringsforslag til
censorindberetningsformularen (som mulighed for at give
evalueringsfeedback til den nye formular)
En sag fra AAU om aktindsigt i bedømmernes noter i forbindelse med
behandling af eksamensklager har vagt opsigt og blev bl.a. diskuteret
på censorformandsmøde med ministeriet 29. november 2018 – og
implikationerne af dette krav om aktindsigt er uddybet i ministeriets
hyrdebrev fra december 2018 (kan downloades fra IIM.dk). Kort sagt
betyder sagen, at studerende ifm. klager kan bede om aktindsigt i
bedømmernes noter.
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Prøvestatistikker,
klager og anker

Ifølge Censor IT systemet har der været registreret følgende antal
prøver og censorrapporter (dvs. censorindberetninger) , for perioden
1. april 2018 til 31. marts 2019:
• AAU: Antal prøver: 8. Antal med censorrapport(er): 5 af 8
(62,5%)
• AU: Antal prøver: 146. Antal med censorrapport(er): 131 af 146
(89,7%)
• BSS: Antal prøver: 21. Antal med censorrapport(er): 15 af 21
(71,4%)
• ITU: Antal prøver: 518. Antal med censorrapport(er): 456 af
518 (88,0%)
• KU: Antal prøver: 77. Antal med censorrapport(er): 76 af 77
(98,7%)
• RUC: Antal prøver: 39. Antal med censorrapport(er): 34 af 39
(87,2%)
Der bemærkes at en meget høj procentdel af de afholdte prøver bliver
kvitteret med en censorindberetning, hvilket er en tilfredsstillende
konsekvens af ibrugtagningen af Censor IT systemet.
Der har i perioden været nedsat 2 ankenævn. Til sammenligning blev
der i sidste periode (2017) nedsat 4 ankenævn, mens der i året før
(2016) blev nedsat 2.
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