Referat af censorformandsmøde d. 16. april 2021 kl.
10:00-12:00 – afholdt online
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Deltagere: Lars Juel Thiis, Anne Louise Bang, Jakob Brøndsted og Ion
Meyer
Deltagere fra Institutionerne: Marianne Gyldendal, DKA, Jette
Garnæs, DSDK
Sekretariatet: Christina Fousing Wilhelmsen, Maria Holst Holmvard og
Jørgen Helstrup (ref)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Censor-IT
4. Formandskabets ønske om møde med rektorerne
5. Valg af formandskab
6. Genbeskikning af censorkorps
7. Censordialogmøde efterår 2021
8. Eventuelt
9. Lukket dagsordenspunkt
Ad. 1) Dagsordenen godkendtes
Ad. 2) Referatet var godkendt via skriftlig høring forud for mødet
Ad. 3 Censor-IT
Punktet omhandlede forskellige aspekter af Censor-IT, herunder
database samt allokeringsværktøj.
Diskussionen centreredes især om systemets fremtidige rolle ift.
institutionernes brug af det, samt forventningerne ift. den kommende
genbeskikning. Fsv. angår brugen af systemet, oplyste
repræsentanterne fra institutionerne at alle gjorde brug af selve
databasen over censorer, medens brugen af allokeringsværktøjet
brugtes af DSDK og AAA alene – men dog på forskellig måde.
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Problemet med systemets fuldstændige implementering med alle dets
funktionaliteter, afhang af graden af søgbare detaljer ved den enkelte
registrant, samt muligheden for at tilpasse søgningerne til den enkelte
eksamen. Alle forhold som vil stille krav til en mere kontrolleret
genbeskikningsproces.
Formandskabet udtalte i spørgsmålet om den kommende
genbeskikningsproces, at det ville være vigtigt for arbejdet, at der dels
blev stillet nogle præcise krav ift. ansøgernes faglige kompetencer, og
for at kunne lette arbejdet, at processen forudsatte at der opstilles f.eks.
mere præcise formularer, med således at rammerne for indhold og
omfang af ansøgningerne kan styres bedre.
I den forbindelse bad formandskabet sekretariatet fremskaffe data, over
brugen af eksterne censorer – data der skal kunne hjælpe med at
dimensionere den kommende gruppe af eksterne censorer bedre.
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Ad. 4. Møde med rektorerne
Rektorkollegiet for de Kunstneriske Uddannelser (RKU) har meddelt
sekretariatet, at de meget gerne ønsker et møde sat op med
formandskabet. Formandskabet pegede, på baggrund af 3 konkrete
forslag fra RKU-sekretariatet, på den 23. juni.
Der var enighed om, at punkterne er følgende:
1. Krænkelses- og sexismedebatten, og de eksterne censorkorps’ rolle
heri.
2. Censor-IT
3. Beskikkelse af det nye censorkorps foråret 2022
Formandskabets sekretariat udarbejder en dagsorden for mødet,
hvilket indbefatter en uddybning af ovenstående punkter.
Ad. 5. Valg af formandskab
Formandskabet godkendte sekretariatets foreslåede proces for valg af
formandskab.
Ad. 6. Genbeskikning af censorkorps
Formandskabet var enige om, at det kommende dialogmøde mellem
censorer og formandskab kunne være en del af den beskikning, der
skal gennemføres i efterår/forår 2022.
Ad. 7. Censordialogmøde efterår 2021
Formandskabet besluttede at sigte på et censordialogmøde midt i
oktober måned. Mødets indhold bliver foruden den kommende
beskikning også mere om krav og forventninger til den enkelte censors
gerning i eksamenssituationen. Sekretariatet retter henvendelse til
Arkitektskolen Aarhus mhp. at bruge deres faciliteter til mødet, på den
nye skole. På Exners Plads.
Ad. 8. Evt.
Formandskabet besluttede at sigte på et møde ultimo maj måned.
Sekretariatet udsender forslag til mødetidspunkt til formandskabet.
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Ad. 9. Lukket punkt
Formandskabet behandlede det lukkede punkt
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