REFERAT AF MØDE I CENSORFORMANDSSKABET
TORSDAG DEN 9. AUGUST KL. 11:00-14:00,
DESIGNSKOLEN KOLDING

Dato: 9.8.2018

Side 1 af 4

Deltagere:
Lars Juel Thiis, formand
Jakob Brøndsted, næstformand – arkitektur
Christian Koch Ramsing, administrationschef, Arkitektskolen Aarhus
Marianne Gyldendal, studiechef, KADK
Mikael Sorknæs, studie- og efteruddannelseschef, Designskolen Kolding
Afbud:
Anne Louise Bang, næstformand – design
Ion Meyer, næstformand – konservering
Referent:
Monica Mikkelsen, Arkitektskolen Aarhus

REFERAT

1) Godkendelse af dagsorden

Dagordenen blev godkendt uden kommentarer.
2) Status på beskikkelse af censorer til det fælles censorkorps
2018-2022

•

Valg af censorformandsskab: Forslag til valgprocedure

Censorkorpset for de videregående kunstneriske uddannelser
under Uddannelses- og Forskningsministeriet for
beskikkelsesperioden 1. oktober 2018 – 30. september 2022 blev
beskikket af ministeriet den 25. juni 2018.
Censorsekretariatet har i øjeblikket en dialog med ministeriet for
at få klarlagt, om ministeriet offentliggør listen over de beskikkede
censorer, så institutionerne kan linke til ministeriets hjemmeside.
Flere af de nye medlemmer af censorkorpset har meldt deres
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kandidatur til censorformandskabet, og der skal derfor udskrives
og afvikles valg.
Censorsekretariatet havde udarbejdet et valgcirkulære, der blev
gennemgået på mødet. Der var enkelte rettelser til dokumentet,
som blev taget til efterretning. Det endelige valgcirkulære er
vedhæftet.
Afholdelse af valg til censorformandsskabet kommer til at foregå
elektronisk via Survey, så der sikres, at de stemmeberettigede kun
kan stemme en gang.
Deltagerne på mødet drøftede censorsekretariatets turnusordning
og hvilken institution, der skulle understøtte censorformandskabet
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i den kommende beskikkelsesperiode.
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Der var enighed om, at institutionernes administrationer skulle
udarbejde en indstilling til RKU med henblik på beslutning om,
hvor sekretariatsbistanden skulle varetages frem til 2022 inden
den 18. september 2018, hvor det næste møde i
censorformandsskabet afholdes.
Indstillingen kunne suppleres af et forslag om løbende deling af
udgifterne til censorsekretariatet og en mere præcis aftale om de
ydelser, sekretariatet skal levere.

3) Censor-IT system

•

Kategorisering af censorernes kompetencer og
fagkyndighed

•

Processen for implementering af systemet

Det blev besluttet, at Christian Koch Ramsing sender
kategoriseringerne af censorernes kompetencer og fagkyndighed,
som uddannelsesinstitutionerne allerede har udarbejdet, til
Censor-IT, så Censor-IT har noget at arbejde videre med i
systemet. Der vil efterfølgende være mulighed for at komme flere
kategorier i systemet, hvis det ønskes.
Ligeledes blev det besluttet, at Christian Koch Ramsing meddeler
Censor-IT, at kontaktpersonerne fra uddannelsesinstitutionerne er
Christian Koch Ramsing, Marianne Gyldendal og Mikael Sorknæs.
Dette for at sikre, at alle får de samme oplysninger fra Censor-IT i
forbindelse med oplæring i systemet mv.
4) Online censorkursus udviklet af Danske Universiteter til
Styrelsen
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Se vedhæftede mail fra Marianne Gyldendal
Censorformandsskabet afventer i spænding det nye online kursus.
Der var stor ros fra censorformandsskabet til ministeriet for
initiativet.
Censorformandskabet vil gerne opfordre, og hvis muligt kræve, at
alle de nybeskikkede censorer skulle deltage i det kommende
online kursus fra foråret 2019.
5) Censormøde i efteråret?

•

Tid, sted og tema

I forslaget til ny eksamensbekendtgørelse på de videregående
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kunstneriske uddannelser (se punkt 6), der for nylig har været i
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høring, er det ikke længere et krav, at der skal afholdes årlige
censormøder.
Censorformandsskabet var dog enige om, at censormøderne har
stor værdi, og at der bør afholdes et censormøde for det nye
censorkorps.
Det blev besluttet, at censormødet skulle afholdes i uge 5 eller 6 i
2019 i København. Temaet skulle være det nye censor IT-system,
hvor de første erfaringer i forbindelse med ibrugtagning af det
nye system i efteråret 2018 kunne drøftes.
Censorformandsskabet drøftede formatet på den fremadrettede
dialog med institutionerne. Der var enighed om, at det var vigtigt,
at institutioners administrationer fortsat deltog i alle
formandskabets møder og at møderne foregik på institutionerne i
fast turnus. Der var opbakning til et forslag om, at uddannelsernes
faglige ledere blev inviteret med til et fast statuspunkt én gang
årligt.
6) Orientering om høring af ny eksamensbekendtgørelse på de
videregående kunstneriske uddannelser

Institutionerne havde ingen kommentarer til høringen af den nye
eksamensbekendtgørelse på de videregående kunstneriske
uddannelser.
Af de foreslåede ændringer fremgår det blandt andet, at det
fremadrettet ikke længere vil være et krav, at formandsskabet skal
udarbejde en årsrapport. Ligeledes vil det ikke være et krav, at der
skal afholdes årlige censormøder.
Censorformandsskabet drøftede ændringerne og var enige om, at
det fortsat ville være en god ide at lave en årlig beretning til
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institutionerne, så der var synlighed i deres arbejde – også selv
om kravet til indberetning af en årsrapport til Styrelsen bortfalder.
Bekendtgørelsesændringerne forventes at træde i kraft den 1.
september 2018.
7) Næste møde

Planlagt til tirsdag den 18. september 2018 på KADK.
Tidspunktet blev fastlagt til kl. 8:30-11:00.
8) Eventuelt

Der var intet til punktet eventuelt.
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