Nyhedsbrev 1. Efterår 2018
Ergoterapeutuddannelsens
censorkorps
Censorlandsmøder.
Der er afholdt 3 regionale censorlandsmøder henholdsvis i København,
Aarhus og Odense. I alt var 69 censorer tilmeldt møderne - det samlede
fremmødeantal var 39 censorer.
Se slides fra dagen på www.ergocensor.dk

Opsummering fra dialogerne på møderne:
Der blev på møderne drøftet:
• Ønsker til form og indhold på kommende censorlandsmøder. Fælles
fagligt oplæg sammen med censorkorpset for
Fysioterapeutuddannelsen efterfulgt af et møde for hvert
censorkorps.
• Der kom en del ønsker til et fagligt indhold på mødet:
Cases ifht karakterskala – hvordan fortolkes karakterskalaen –
notatteknik på papir kontra pc – hvordan kan censorer håndtere
klager – dilemmaer.
• Erfarings-og videndeling blev nævnt som vigtige på
censorlandsmøderne.
• Flere censorer oplevede det udfordrende at vurdere om de var fagligt
egnede til at varetage prøver. Dette skyldtes at beskrivelserne af
prøven i forespørgslen blev oplevet som mangelfulde.
• Anonymiteten i Bachelorprojekter bliver ikke altid overholdt. Det er
vigtigt, at disse bachelorprojekter ikke bliver offentliggjort selvom
gruppen har givet tilladelse, da projektet ikke overholder
persondataforordningen
Censorformandskabet tager positivt imod ovenstående forslag og
arbejder videre med dette.
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Du er altid velkommen
til at kontakte
censorformandskabet

Allokering til prøver
Der har været forespørgsler til
hvordan systemet allokerer
censorer til prøver. Systemet
sender i god tid forespørgsel
ud til flere censorer – dagen
efter allokerer systemet den
censor, der har færrest
eksaminander indenfor det
sidste år, hvis der er mere end
én der har accepteret prøven.
Hvis der er kort tid til prøven
afholdes, er det efter først-til mølle princippet.

Nye tiltag
I samarbejde med
uddannelseslederne er det
blevet besluttet, at der skal
udvikles nye spørgsmål til
censorrapporten.
Eksaminatorerne skal også
have mulighed for at evaluere
prøverne, hvorfor der
ligeledes vil blive udarbejdet
spørgsmål til en
eksaminatorrapport. Det
forventes, at de nye
spørgsmål til rapporterne
ligger klar til brug januar
2019.

Ny
eksamensbekendtgørelse
fra 01.09.2018
Den nye eksamensbekendtgørelse giver følgende
ændringer:
• Censorrapporten afgives
nu både til
uddannelsesinstitutionen og
censorformandskabet.
• Censorkorpset behøver
ikke længere at bestå af
mindst 1/3 fra
aftagerområderne.
• Censorformandskabets
årsrapport skal ikke længere
sendes til Styrelsen for
forskning og uddannelse,
men kun til
uddannelsesinstitutionerne
• Censorformandskabet har
ikke længere som krav at
afvikle censorlandsmøder
minimum hvert andet år.

Opfølgning på årsrapport 2017
Aflønning og tidsplan til prøverne

• Censorformanden har på
Uddannelsesledernetværksmødet (ULN) gjort
uddannelseslederne opmærksomme på, at flere
censorer oplever at der er forskel på antal timer, der
honoreres for på Bachelorprojekter
uddannelsesinstitutionerne imellem. Uddannelserne
har fælles retningslinjer omkring antal timer for
Bachelorprojekter. Uddannelseslederne vil gennemgå
deres retningslinjer igen for at sikre ensartethed
institutionerne imellem.
• Flere censorer har ligeledes angivet, at tidsplanen for
– specielt – de kliniske prøver, ikke er realistisk at
overholde.
• Der aflønnes ikke for pauser.
• Censorformøder aflønnes ikke på alle institutioner,
hvilket en del censorer er utilfredse med. Regler for
aflønning af censorer kan/skal tolkes som at dette er
inkluderet i timeantallet der aflønnes med. Der
sættes af censorformandskabet fokus på denne
problematik. I første omgang overfor ULN.

Online censorkursus
Uddannelses og Forskningsministeriet er i gang med at
udvikle et online censorkursus og kurset forventes at være
klar til anvendelse i 2019. Når kurset releases vil alle censorer
blive orienteret om dette. Censorformandskabet opfordrer
alle censorer til at tage kurset.

