Referat af møde i censorformandskabet 18. januar 2021
Sted: Online via TEAMS
Deltagere:
Formandskabet; Lars Juel Thiis, Ion Meyer, Jakob Brøndsted
Institutionerne; Marianne Gyldendal, DKA, Jette Ladegaard Garnæs (DSDK)
Afbud; Anne-Louise Bang fra formandskabet
Referent; Jørgen Helstrup, AAA
Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Meddelelser fra sekretariatet
3) Mundtlig afrapportering fra dialogmøde med UFM
4) Coronarelaterede problemstillinger (eksaminer januar 2021)
5) Godkendelse af formandskabets rapport akademiske studieår 2019/2020
6) Forslag til klageprocedure
7) Eventuelt
8) Lukket punkt
Ad 1) Dagsorden
Dagsordengodkendtes, herunder; referatet fra seneste møde godkendtes ad skriftlig høring.
Ad 2) Meddelelser fra sekretariatet
Der meddeltes følgende:
a. Der afholdes et teknikermøde d. 22. januar mellem brugerne af CensorIT og systemets tekniker
b. Det præciseredes at en tildeling af censor via CensorIT ikke forudsætter en efterfølgende
godkendelse fra formandskabet.
c. Der meddeltes at fakturering af honorarer samt fællesudgifter er påbegyndt af AAA.
d. En meddelelse om censorallokering udenfor censorlisten behandles i punkt nedenfor.
Ad 3) Mundtlig afrapportering fra dialogmøde med UFM
Lars Juel Thiis og Jørgen Helstrup var indkaldt til dialogmøde mellem UFM og formandskaberne
under ministeriet d. 26. november. Mødet afholdtes online. Formanden berettede fra mødet, hvor
det væsentligste punkt var arbejdet med den nye karakterskala, hvor der foreligger 4 forskellige
varianter, som der arbejdes videre på i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
Ad 4) Coronarelaterede problemstillinger (eksaminer januar 2021)
Formandskabet kan indstille til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, at der dispenseres fra kravet
om, at en ekstern censor ikke må have været ansat på den eksaminerende institution i 2 år forud
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for eksamen. Grundet COVID-19-relaterede problemstillinger, fik formandskabet en
forhåndsgodkendelse til at dispensere fra ansættelseskravet fsv. angår de fysiske BA- og KAafgange på AAA. Dispensationen gælder kun fysiske eksaminer i terminen januar 2021 på AAA, og
alene for tilfælde de kan henskydes til Covid-19, og alene efter godkendelse fra
censorformandskabet.
Ad 5) Godkendelse af formandskabets rapport akademiske studieår 2019/2020
Formandskabet godkendte rapporten for det akademiske studieår 2019/2020.
Ad 6) Forslag til klageprocedure
Punktet omhandlede klager over eksterne censorer, og forslaget godkendtes af formandskabet.
Klageproceduren foreskriver sagsgang samt sanktionsmuligheder formandskabet kan vælge at gøre
anvendelse af i tilfælde af en klage over en ekstern censor.
Formandskabet diskuterede under punktet enkelte problemstillinger, disse er for en oversigts skyld
refereret under punktet ”Eventuelt”.
Ad 7) Eventuelt
I løbet af mødet rejstes en række problemstillinger som sekretariatet skal arbejde med i den
kommende tid, herunder:
1. Dialogmøde for censorer
Formanden bad om, at der planlægges et online dialogmøde for censorkorpset, gerne hurtigt efter
sommerferien.
2. Opstart af beskikkelsesproces for censorkorpset
Der skal beskikkes et nyt censorkorps fra 2022, hvor den nuværende beskikkelsesperiode udløber.
Især indførelsen af CensorIT samt de problemer der er registreret i denne forbindelse,
nødvendiggør at formandskabet genovervejer fremgangsmåden ift. i 2018, hvor det nuværende
korps beskikkedes. Det skal overvejes, hvordan formandskabet får mulighed for at tildele
beskikkelser på baggrund af en bedre faglig funderet beskikkelsesliste, hvilket forudsætter
opmærksomhed mod dette allerede på ansøgningstidspunktet.
3. Næste møde
Formanden foreslog næste møde i formandskabet afholdt i april. Sekretariatet udsender en
”doodle” til formandskabet og institutionerne desangående.
Ad 8) Lukket punkt
Punktet behandledes under lukket dagsorden. Referatet indeholdende dette punkt forefindes
journaliseret i adgangsbeskyttet mappe.
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