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REFERAT

1) Færdigbehandling af censorer til det fælles censorkorps
Lever alle ansøgninger op til det faglige niveau, eller er der nogle
ansøgere, der ikke kan blive beskikket?
Censorformandsskabet ønskede at sikre sig, jævnfør
bekendtgørelsen om eksamen og censur (paragraf 30), at de
beskikkede personer i det kommende censorkorps har indgående
og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige og
kunstneriske discipliner, herunder fagets teori og metoder. Samt
at ansøgerne har specifik kompetence inden for et eller flere
faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og at de har aktuel
viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder herunder
kendskab til aftagernes situation og behov.
Censorformandsskabet havde vurderet alle de indkomne
ansøgninger. Der var nogle få ansøgninger, som man ønskede at
drøfte i fællesskab efter mødet. Derefter sendes den endelige liste
til sekretariatet for censorkorpset.

Arkitektskolen Aarhus I Nørreport 20 | 8000 Aarhus C I +45 8936 0000 I a@aarch.dk | www.aarch.dk

Censorformandsskabet blev gjort bekendt med, at der stilles de
samme krav til censorerne uanset, om ansøgerne er ansat på
Designskolen i Kolding, KADK, Arkitektskolen Aarhus eller
kommer fra praksis. I bekendtgørelsen om eksamen og censur
(paragraf 23) fremgår det endvidere, at censorkorpset skal
sammensættes, så det samlede korps dækker alle de fag eller
fagområder, der indgår i uddannelsen, og de ansættelsesområder,
som uddannelsen sigter mod. Samtidig siger bekendtgørelsen, at
der skal indgå personer, der har deres hovedbeskæftigelse uden
for uddannelsesinstitutionerne på et af de ansættelsesområder,
uddannelserne sigter mod både nationalt og internationalt.
Censorformandsskabet var opmærksom på, at der i
bekendtgørelsen om eksamen og censur (paragraf 23) fremgår, at
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det skal tilstræbes at censorkorpset sammensættes med en ligelig
fordeling af kvindelige og mandelige censorer.
Censorformandsskabet ønskede, at der bliver henstillet til, at det
bliver aftagercensorer ved de afsluttende eksamener. Det er
vigtigt, at den nye censordatabase får de rigtige oplysninger om
ansøgerne, så systemet kan udvælge de rigtige censorer til de
rette studerende.
Censorformandsskabet pointerede, at det så vidt muligt skulle
sikres, at de nyuddannede censorer i det kommende censorkorps
ved bedømmelser bliver sat sammen med ”gamle og garvede”
censorer. Ved bedømmelser, hvor der kun er en ekstern censor
skal man ved bedømmelsessituationen være ekstra opmærksom.
Censorformandsskabet ønskede at holde et møde med det
kommende censorkorps, inden for hvert fagområde, hvor man
som næstformand/formand kunne gå mere i dybden med de krav,
der bliver stillet til censoropgaven og sørge for, at de nye censorer
fyldestgørende udfylder kategorierne i censordatabasen med
deres kvalifikationer.
Christian Koch Ramsing lovede censorformandsskabet, at han vil
udarbejde en statistik ud fra de godkendte ansøgeres oplysninger.
Statistikken skal blandt andet indeholde fordelingen af mænd og
kvinder, om ansøgerne er beskikket i nuværende censorkorps,
ansøgernes bopæl, procentsats over hvor mange af ansøgerne,
der har en tilknytning til en af skolerne mv.
Sekretariatet for censorformandsskabet skal bruge en bekræftelse
fra alle i censorformandsskabet, hvor det tydeligt fremgår, at
censorformandsskabet står inde for listen over censorer, der
ønskes til beskikkelse, inden listen sendes til godkendelse i
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Ministeriet.
Censorformandsskabet besluttede, at alle ansøgere får et tilsagn
eller afslag på, om de er blevet beskikket i den kommende
periode, når der forekommer en tilbagemelding fra Ministeriet.

2) Kriterier for udvælgelse af censorer
Rektorerne for KADK, Designskolen Kolding og Arkitektskolen
Aarhus ønsker en redegørelse fra censorformandskabet angående
hvilke kriterier censorformandsskabet har lagt til grund for
udvælgelsen af censorer til det nye censorkorps.
Bilag: Uddrag fra bekendtgørelsen
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Inden mødet havde punktet ændret sig, da rektorkollegiet dagen
forinden havde afholdt møde med Akkrediteringsrådet. Christian
Koch Ramsing havde derfor på vegne af censorformandsskabet
svaret RKU om censorordningens forhold til akkrediteringen. De
spørgsmål, der var svaret på var:
•

Spiller censorordningen en rolle i forhold til
akkrediteringen?

•

Hvordan sikrer censorformandskabet, at de rette
kompetencer er til stede hos de udpegede censorer –
herunder kompetencer inden for KUV?

Christian Koch Ramsings konklusion i tilbagemeldingen var, at
censorordningen spiller en naturlig rolle i akkrediteringen, da den
kobler sig til centrale dele af uddannelsernes generelle
kvalitetssikring og institutionernes kvalitetssystemer. Men
censorordningen og -formandskabet vurderer og sikrer ikke
direkte KUV-kompetencer (eller kompetencer inden for det øvrige
videngrundlag for uddannelsen) hos censorerne, da det ikke
formuleres som et direkte krav i bekendtgørelsen. Der foretages
dog en indirekte vurdering af disse kompetencer, da der stilles
krav til censorernes kendskab til fagområdets videnskabelige og
kunstneriske discipliner, herunder fagets teori og metoder – og
dette kriterie ligger til grund for censorformandskabets indstilling
til beskikkelse i censorkorpset.
Christian Koch Ramsings svar til rektorkollegiet blev efter mødet
sendt til censorformandsskabet.

3) Årsberetning
Drøftelse af udarbejdelse af årsberetningen for 2017.
Det blev besluttet, at der i årsberetningen skulle skrives en historik
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om, hvad der er sket i 2017. Nogle af de ting, der skal nævnes er
blandt andet processen for udvælgelsen af det kommende
censorkorps, samarbejdet med censorerne, censormødet i
september, det kommende Censor-IT-system,
censorevalueringerne, evt. temaer for det kommende år, og
hvordan man i fremtiden skal forholde sig til censoropgaven.
Christian Koch Ramsing lovede formandsskabet, at han efter
mødet ville sende dem notatet fra 2016 om udarbejdelse af
årsberetningen og selve årsberetningen for 2016.
Christian Koch Ramsing ønskede, at årsberetningen skulle være
afsluttet inden sommerferien. Det blev besluttet, at
censorsekretariatet laver et udkast til årsberetningen, og at
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skolernes oplæg til årsberetningen skal være klar inden mødet
den 1. juni 2018.

4) Næste møde
Mødet blev fastlagt til fredag den 1. juni 2018 kl. 11-14 på
Arkitektskolen Aarhus. Derudover blev der foreslået et møde på
Designskolen Kolding onsdag den 27. juni kl. 13-15, hvis det skulle
vise sig at være nødvendigt.

5) Eventuelt
Mikael Sorknæs blev bedt om at kontakte Censor-IT for at få et
konkret udspil med et udkast til en kontrakt. Kontrakten skal
sendes med kopi til Christian Koch Ramsing.
Det blev besluttet, at Christian Koch Ramsing efter mødet sender
et oplæg til en emneformulering, som kan gives til skolernes
faglige studiemiljøer. Dette for at studiemiljøerne kan hjælpe med
at sætte kriterier op for censorernes fagkyndighed i det nye
censorsystem. Det skal defineres, hvilke prøver skolerne har (fx 1.
årsbedømmelse, bachelorbedømmelse osv.) og hvilke
kompetencer, der skal være til stede ved prøverne. Systemet skal
derefter kunne matche censorerne op imod de prøver, der
udbydes.
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