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Årsberetning for det akademiske studieår 2019
Jf. censorformandskabets tidligere beslutning, dækker denne
beretning det akademiske studieår 2019, fremfor kalenderåret.

Indledning
Jævnfør bekendtgørelse nr. 29 af 13. januar 2020 om eksamen og
censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under
Uddannelses- og Forskningsministeriet beskikker Styrelsen for
Forskning og Uddannelse et landsdækkende korps af censorer. Et
censorkorps omfatter som udgangspunkt bachelor- og
kandidatuddannelser samt masteruddannelser inden for samme
faglige eller beslægtede område. Censorerne for arkitektur-,
design- og konservatoruddannelserne er samlet i et fælles
censorkorps. Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen.
Censorkorpset for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus,
Designskolen Kolding og Det Kongelige Akademi beskikkedes den
1. oktober 2018
De beskikkede censorer skal påse:
• at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i
overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er
fastsat for uddannelsen, herunder i
uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning
• 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
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er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i
karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i
uddannelsens studieordning, og øvrige krav for
uddannelsen.
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 censorerne i censorkorpset
over for styrelsen og uddannelsesinstitutionerne.
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Censorformandsskabet for det fælles censorkorps består af
følgende personer:
• Formand: Lars Juel Thiis
• Næstformand, arkitektur: Jakob Brøndsted
• Næstformand, design: Anne Louise Bang
• Næstformand, konservering: Ion Meyer
Censorformandsskabet skal blandt andet kvalitetssikre
uddannelsernes prøve- og eksamenssystem. Blandt
formandskabets opgaver er fordeling af opgaverne til censur,
rådgivning af uddannelsesinstitutionerne om prøvernes form og
indhold og stå til rådighed for 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 Akademi samt Styrelsen
for Forskning og Uddannelse. Årsberetningen offentliggøres
samtidig på Censor-IT.

Aktiviteter i censorformandsskabet
Indledningsvist anerkender formandskabet, at COVID-19
pandemien har haft endog meget stor indflydelse på det forløbne
akademiske studieår. Således er der blevet afholdt 2 fysiske møde
samt et online møde.
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Der var planlagt et censordialogmøde i Aarhus foråret 2020, men
dette måtte aflyses grundet pandemien. Den fortsatte situation har
ikke ændret på muligheden for at gennemføre mødet, om end det
fortsat er planen at afholde det, når situationen tillader større
arrangementer. Se endvidere det særlige COVID-19 punkt
herunder.
Af særlig interesse for formandskabet i efteråret 2019 var den
fortsatte implementering af den digitale platform for
censorallokering, opfølgning og rapportering; Censor-IT.
I forbindelse med implementeringen anskaffedes et tilhørende
online censorkursus, som, via den digitale platform, skal forberede
en censor på de rammer, som gælder for gerningen.
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Tilbagemeldingerne fra de censorer, som tog det online kursus var
noget blandede, dog med en overvægt af negative kommentarer.
Disse negative kommentarer gik dels på brugervenligheden i
kurset, samt den kraftige fokus på regler og bekendtgørelser, et
fokus der havde karakter af en selvstændig eksamination.
Grundet tilbagemeldingerne, besluttede censorformandskabet at
undlade videre anbefalinger til at gennemgå kurset, endsige gøre
det obligatorisk.

COVID-19
Konsekvenserne af COVID-19 epidemien har for censorerne og
censormandskabet, såvel som for resten af uddannelsessektoren,
været mærkbare.
Det annoncerede censordialogmøde i Aarhus var indkaldt til den
18. marts 2020, og måtte aflyses som konsekvens af den
nedlukning af Danmark, statsminister Mette Frederiksen, på vegne
af Folketinget, igangsatte pr. 13. marts 2020.
Beslutningen medførte at institutionerne rettede
opmærksomheden mod den forestående eksamenssæson, der
afslutter forårssemesteret. Takket være den generelle tilladelse til
omlægning af eksaminerne fra fysisk tilstedeværelse til digitale
eksaminer, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udsendte pr.
21. april 2020, kunne institutionerne hurtigt og smidigt omlægge
deres eksaminer.
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Allerede den 27. april 2020 kunne censorformandskabet, takket
være resolut handling fra institutionernes side, udsende en
orienteringsskrivelse til det eksterne censorkorps angående den
kommende eksamenssæson.
Essensen i skrivelsen var, at grundet den manglende adgang til
fabrikationsudstyr og -faciliteter, den hurtige overgang til ren
digital fabrikation samt anden vejledningsform, måtte censorerne
være forberedt på ”noget andet”, end det censorerne normalt er
vant til, ved eksaminerne.

Afrapporteringerne for det akademiske studieår 20192020
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Nedenstående relaterer sig til de kriterier, som det eksterne
censorkorps bekendtgørelsesmæssige skal forholde sig til. Efter
disse, tages enkeltstående elementer op, der ikke nødvendigvis
relaterer sig til de bekendtgørelsesmæssige krav med ikke desto
mindre har betydning for det samlede virke for korpset og
formandskabet.
1. De beskikkede censorer skal påse at kravene til indholdet af
uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige
krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i
uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning
Der er i rapporterne overvældende tilslutning til, at alle eksaminers
indhold er i overensstemmelse med uddannelserne mål og krav.
Der er naturligvis enkelte kommentarer, som institutionerne med
fordel kan anvende i det fremadrettede arbejde med
uddannelserne, ligesom kommentarerne også bekræfter
seriøsiteten af institutionernes arbejde i form af anerkendende
tilføjelser til dette spørgsmål i rapporterne.
2. De beskikkede censorer skal påse at prøverne gennemføres i
overensstemmelse med gældende regler
Alle censorer anfører, at prøverne er gennemført i
overensstemmelse med gældende regler.
3. De beskikkede censorer skal påse: at de studerende får en
ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en
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pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne
for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler
fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige krav for
uddannelsen.
Samtlige censorer svarer bekræftende til punktet.
Enkelte punkter, der falder udenfor ovenstående, går igen i
rapporterne. Disse er:
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COVID-19
Flere kommentarer berører de ændrende eksamensforhold, som
pandemien har medført. På trods af de markant ændrede forhold,
der naturligvis har haft stor indflydelse på de studerendes
hverdag, bemærker flere eksaminer at på trods af disse markante
ændringer, har de studerende formået at opretholde et godt
niveau og formået at levere projekter der, i langt det overvejende
antal, har efterladt det faglige niveau kvalitetsmæssigt uberørt.
Censor-IT
Det omtales at den måde Censor-IT fungerer på, kunne virke bedre.
Dette omhandler blandt andet muligheden for at nemme kunne
give individuelle tilbagemeldinger ved gruppeeksaminer.
Derudover nævnes, at det bør undersøges om
fordelingsalgoritmen er bred nok, således forstået at den tager
hensyn også til f.eks. alder og køn.
Karakterskalaen
Den almindelige debat angående den nuværende karakterskala har
også fundet vej til enkelte censorer, der bemærker de ulemper som
7-trinsskalaen rummer, med relativ stor afstand mellem visse af
karaktererne.
Normeringer
Der udtrykkes ønske om bedre normeringer, for så vidt angår den
tid der afsættes til forberedelse af den enkelte censor.
Diverse forslag til ændringer i rammer, form og indhold af
eksaminerne
Flere eksterne censorer har tilføjet kommentarer af forskellig
karakter. Kommentarerne ser formandskabet som et eksempel på
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den beredvillighed og entusiasme der omgiver det eksterne
censorkorps.
Kommentarerne er opsamlet således at det, der har mere
tværgående karakter, er medtaget i denne beretning. Derudover
rummer rapporterne for de enkelte institutioner kommentarer, der
alene har betydning for det enkelte uddannelseselement, der
udprøves. Det er formandskabets opfordring, at disse
kommentarer vil indgå i det daglige udviklingsarbejde på de
enkelte uddannelser.
Formandskabet vil slutteligt udtale sin anerkendelse af det gode
arbejde korpsets medlemmer udfører, og af det engagement som
censorerne indgår i arbejdet med.
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