NYHEDSBREV NR. 2 - ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN
I ønskes alle et godt nytår fra censorformandskabet.
Vi ønsker at gøre opmærksom på nedenstående nye tiltag og ændringer, der har betydning for
jeres arbejde som censorer.
•

Gentagen censur: Den hidtidige bestemmelse om forbud mod ”gentagen censur” er med den
seneste eksamensbekendtgørelsesændring ophævet. Dvs. reglen om, at de samme bedømmere
ikke sammen medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én eksamenstermin, ét
semester eller ét halvår.

•

Gensidig censur: Det skal i videst muligt omfang undgås, at der sker gensidig censur, det vil sige, at
bedømmere varetager censuropgaver for hinanden ved skiftevis at være eksaminator og censor.
Det bemærkes, at bestemmelsen også omfatter intern bedømmelse, dvs. når bedømmere ansat på
en uddannelsesinstitution varetager censuropgaver for hinanden.

•

Censorrapport og eksaminatorrapport: Spørgsmålene i censorrapporten er, i samarbejde mellem
censorformandskabet og uddannelsesledernetværket, blevet reviderede. De nye spørgsmål
forventes taget i brug fra januar 2019.
Eksaminatorrapport. Eksaminator vil fremover også have mulighed for at evaluere samarbejdet
med censor efter prøveafholdelse.
Censorrapport og eksaminatorrapport sendes også til den uddannelsesinstitution, hvor prøven er
blevet afviklet.

•

E-learningskursus til censorer: Uddannelses- og Forskningsministeriet har udviklet et E-learnings
kursus til censorer. Det forventes, at kurset kan tages i brug fra marts 2019. Censorformandskabet
opfordrer alle nuværende censorer til at gennemføre og bestå kurset. Fremadrettet vil det blive et
krav, at censorer har gennemført og bestået kurset før censorformandskabet indstiller kommende
ansøgere om beskikkelse til censorkorpset. Mere information følger i forbindelse med
implementeringen af kurset på Ergoterapeutuddannelsen.

•

Aktindsigt: Aktindsigt i bedømmernes notater i Eksamensbekendtgørelsens § 31, stk. 3, er det
fastsat, at censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til
brug ved udarbejdelsen af en udtalelse i en eventuel klagesag.
Notaterne skal af hensyn til klagebehandlingen opbevares i mindst 1 år og indtil en eventuel
klagesag er afsluttet. Det forhold, at det er regelfastsat, at der skal tages notater om præstationer
og karakterfastsættelsen til brug for en eventuel klagesag, medfører, at der er taget stilling til disse
notaters status som et dokument. Hvis der rejses en klagesag (en afgørelsessag), hvori notaterne
indgår, får notaterne således status som dokumenter i en afgørelsessag.
Der skal således i forbindelse med en anmodning om partsaktindsigt i notaterne tages stilling til
aktindsigt efter forvaltningslovens regler herom.
Mange hilsner
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