ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2017
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Årsberetning 2017
Indledning
Efter bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og
censur ved de videregående kunstneriske uddannelser med senere
ændringer beskikker styrelsen for Videregående Uddannelser et
landsdækkende korps af censorer. Et censorkorps omfatter som
udgangspunkt bachelor- og kandidatuddannelser samt
masteruddannelser inden for samme faglige eller beslægtede område.
Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen.
Pr. 1. oktober 2014 er der etableret et fælles censorkorps for Arkitektskolen
Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis
Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Censorerne for arkitektur-,
design- og konservatoruddannelserne er slået sammen i ét fælles
censorkorps.
De beskikkede censorerne skal påse:
•

at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i
overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for
uddannelsen,

•

at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende
regler, og

•

at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at
deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i
overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

Efter bekendtgørelsens § 24, stk. 1 skal der for hvert censorkorps af og
blandt censorerne vælges et formandskab bestående af en censorformand
og en eller flere næstformænd. Censorformandskabet repræsenterer
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censorerne i censorkorpset over for styrelsen og
uddannelsesinstitutionerne.
Censorformandsskab for det fælles censorkorps består af følgende
personer:
•

Formand: Lars Juel Thiis

•

Næstformand, arkitektur: Jacob Brøndsted

•

Næstformand, design: Anne Louise Bang

•

Næstformand, konservering: Ion Meyer

Censorformandsskabet skal blandt andet kvalitetssikre uddannelsernes
prøve- og eksamenssystem. Blandt formandsskabets opgaver er fordeling
af opgaverne til censur, rådgivning af uddannelsesinstitutionerne om
prøvernes form og indhold og stå til rådighed for
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uddannelsesinstitutionerne ved afvikling af nye prøveformer.
Censorformandsskabet skal afgive en årlig beretning til
uddannelsesinstitutionerne. Den årlige beretning skal udarbejdes på
baggrund af censorernes indberetninger, da en censor ved
eksamensterminens afslutning skal afgive en beretning om
eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og formandskabet.
Årsberetningen sendes efter godkendelse til Arkitektskolen Aarhus,
Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering samt Styrelsen for Videregående
Uddannelser. Årsberetningen offentliggøres på
uddannelsesinstitutionernes hjemmesider.
Årets aktiviteter i censorformandsskabet
Censorformandsskabet har afholdt to møder i 2017 og har været særligt
optaget af at styrke dialogen med og mellem censorkorpset og
institutionerne samt at kvalitetssikre ledelsen, administrationen og
arbejdet i forbindelse med censurering.
Censordialogmøde
Som et led i at styrke dialogen med censorkorpset inviterede
censorformandskabet alle beskikkede censorer til dialogmøde den 13.
september 2017. Mødet var ligeledes en mulighed for at få dialogbaseret
feedback fra censorerne som supplement til censorernes skriftlige
indberetninger. Ved mødet deltog censorformandskabet med sekretariat
og ca. 30 tilmeldte deltagere. Censorernes rolle og opgave blev drøftet på
mødet herunder ny procedure og systemunderstøttelse, og der var en
konstruktiv dialog om, hvad der motiverer censorerne, og hvordan de kan
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være med til at påvirke fagligheden på institutionerne positivt. Der var
meget stor tilfredshed med mødet både blandt de deltagende censorer og
censorformandsskabet, og der blev opfordret til, at man ved fremtidige
dialogmøder arbejder endnu mere workshopagtigt suppleret med
relevante oplæg.
Censorformandsskabet planlægger at invitere til et endnu et dialogmøde i
efteråret 2018.
Rekruttering af nyt censorkorps
En af censorformandsskabets centrale opgaver er at indstille kompetente
og relevante censorer til beskikkelse af Styrelsen. Censorerne beskikkes
for fire år ad gangen. Det nuværende censorkorps er udpeget for perioden
1. oktober 2014 til 30. september 2018, hvorfor censorformandsskabet
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brugte 2017 på en udpegningsproces, der kunne sikre det nye censorkorps
en ligeså stor faglig styrke som det nuværende.
Ved hver ny beskikkelsesperiode skal mindst en fjerdedel af censorerne i
censorkorpset udskiftes, hvorfor censorformandsskabet indledningsvist i
starten af 2017 bad institutionerne komme med deres forslag til, hvilke
censorer de ønskede at beholde i korpset. Derefter gik
censorformandsskabet i dialog med interesse- og brancheorganisationer
samt institutionerne om ønsker og opmærksomhedspunkter ved den
kommende udpegning. I efteråret 2017 var der offentlige opslag i
relevante medier med deadline i december 2017. Annonceringen nåede
bredt ud og censorformandskabet modtog i alt 614 ansøgninger om
censorbeskikkelse i den nye periode. Heraf var ca. halvdelen ansøgninger
fra ikke tidligere beskikkede censorer. Censorformandskabet udarbejdede
herefter en plan for behandling og vurdering af de indkomne ansøgninger,
der - efter institutionernes ønsker og organisationernes input – skulle
sammensættes til et forslag til nyt censorkorps og indstilles til Styrelsen i
foråret 2018.
Censor it-system
Der har længe været en interesse i censorformandskabet for at anvende itløsninger til bl.a. censorindberetninger og generel information for at
styrke gennemsigtigheden og kvalitetssikre censorinstitutionens arbejde.
Sekretariatet fremlagde på mødet i censorformandsskabet den 7.
september 2017 et forslag til et it-system på baggrund af en grundig
undersøgelse af markedet. Censorformandsskabet drøftede forslaget i
forhold til økonomi, behov og krav om fx censorernes forskellige
fagligheder. Det blev besluttet at anbefale institutionerne at indkøbe it-
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systemet ”Censor-IT”, som er udviklet, gennemprøvet og serviceret af
Professionshøjskolernes Censorsekretariat. Det var censorformandskabets
opfattelse, at uddannelserne med dette system ville opnå en digital
understøttelse af censorprocessen, der:
•

Sikrer overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser
vedrørende beskikkelse og allokering af censorer

•

Sikrer grundlaget for højt fagligt niveau og kvalitet i

•

Skaber en bedre og mere præcis dialog med censorerne om den

censorgerningen gennem det rette match af censor og opgave
praktiske afvikling af opgaven – tid, sted, indhold osv.
•

Medfører en administrativ effektiviseringsgevinst på tværs af
skolerne
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Grundlaget for kontraktindgåelsen blev forhandlet og aftalt med
leverandøren på et møde med institutionernes administrationer i
november 2017.
Møde i styrelsen vedrørende nyt online censorkursus
Styrelsen for videregående uddannelser havde den 18. december 2017
inviteret alle censorformandskaber til et tværgående
censorformandsmøde. Her blev muligheden for et fælles censorkursus
drøftet. Anbefalingerne herfra til styrelsen var at udbyde et kort
onlinekursus om lovkrav og god censorskik, hvorimod man vurderede, at
det ville være hensigtsmæssigt at udvikle og udbyde mere fagspecifikke
censorkurser inden for de respektive censorfagligheder.
Dialog med RKU om institutionsakkrediteringen
I forbindelse med institutionernes forberedelser til
institutionsakkrediteringerne i 2019, bad Rektorkollegiet i august 2017
censorformandskabet om en status på censorinstitutionens processer i et
kvalitetssikringsperspektiv. Sekretariatet har i et notat på
censorformandskabets vegne beskrevet, hvorledes de enkelte
bestemmelser i bekendtgørelsen om eksamen og censur ved de
videregående kunstneriske uddannelser forvaltes, og hvordan der
arbejdes med at kvalitetssikre processerne. Der forventes også i 2018 at
være en dialog med RKU om censorinstitutionens rolle i kvalitetssikring af
institutionernes uddannelser.

Censorformandskabet i 2018
Censorformandsskabet forventer at arbejde videre i 2018 med at styrke
dialogen med institutionerne og censorerne. Der er allerede planlagt
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endnu et dialogmøde i efteråret 2018. Derudover forventer
formandsskabet, at det nye it-system Censor-IT, der tages i brug med
efterårssemesteret 2018, vil betyde, at censorernes evalueringer vil få en
langt større anvendelse og indflydelse på uddannelserne, ligesom itløsningen forventes at gøre informationer om censorenes opgaver og
forpligtelser lettere tilgængelige.
Censorformandsskabet ser frem til det fortsatte samarbejde med RKU om
kvalitetssikring af uddannelserne, og med styrelsen om udviklingen af
kurser for vores censorer.
Endelig vil det nye censorkorps beskikkes fra 1. oktober 2018.
Formandsskabet ser frem til samarbejdet.
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