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Kære censorer
Dette nyhedsbrev fra censorformandskabet vedrører generel information til alle og en
orientering om censorformandskabets arbejde i det forgangne år. Nyhedsbrevet bliver ligeledes
det sidste i denne beskikkelsesperiode, da beskikkelsesperioden som bekendt udløber med 31.
januar 2018. Nils Erik og jeg vil derfor gerne takke jer alle for jeres store og flotte arbejde igennem
de sidste fire år i fysioterapeutuddannelsernes censorkorps.
Årsberetning for 2016/17
Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 591 eksterne prøver ved
Professionshøjskolernes fysioterapeutuddannelser. Ved langt hovedparten af disse prøver
(99,5%) har I indsendt jeres censorrapporter og givet jeres vurdering af prøveafvikling, både hvad
angår det administrative som det faglige forhold – super flot og tak for det.
Det altovervejende billede er, at prøveafviklingen fungerer tilfredsstillende; samarbejdet med
Professionshøjskolernes administrative medarbejdere beskrives som velfungerende og præget
af imødekommenhed og hjælpsomhed i forbindelse med udførelsen af censoropgaven. Med
hensyn til prøvernes faglige indhold og evne til at dække de pågældende modulers læringsmål er
der også tilfredshed.
Også samarbejdet med eksaminatorerne beskrives, med ganske få undtagelser, som meget
velfungerende. Prøveresultaterne viser et samlet landsgennemsnit på middel eller over middel
på samtlige moduler, med modul 12; den kliniske prøve og modul 14-prøven; bachelorprøven
som absolutte topscorere. Dette giver et indtryk af en uddannelse, hvor det er lykkedes at få den
kliniske kompetence og den videnskabelige forståelse til at gå hånd i hånd.
Censorformandskabet har i det forløbne år haft et særdeles godt samarbejdet med
Professionshøjskolernes Censorsekretariat; et samarbejde som fungerer fremragende, hvilket
også kommer til udtryk i jeres tilbagemeldinger, hvor I roser censorsekretariatets hjælp og
imødekommenhed.
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Censorformandskabet har igen i år haft et godt og frugtbart samarbejde med
uddannelseslederne; specielt har samarbejdet omkring prøverne i den nye
uddannelsesbekendtgørelse med de tilhørende studieordninger været af stor betydning.
Regionsmøder
I foråret afviklede vi et regionsmøde i København, mens et tilsvarende møde i Aalborg blev aflyst
på grund af for få tilmeldinger. I efteråret har vi afviklet to regionsmøder i henholdsvis Odense
og Aarhus.
Møderne blev afviklet som eftermiddags/aftenmøder, og gav mulighed for at tilgodese et ønske
om bedre muligheder for erfaringsudveksling og dialog mellem censorer. De gennemgående
temaer for regionsmøderne i år har været ”den gode eksamensafvikling”, hvor vi har drøftet
censorroller og god censoradfærd. Vi har haft nogle meget spændende og udbytterige møder.
Det er vores oplevelse, at arrangementerne også har været meget givende for deltagerne, og
hvor udveksling af erfaringer mellem en god blanding af erfarne og nytilkomne censorer har givet
et livligt og spændende debatmiljø. Som censorformandskab er vi af den opfattelse, at det er
væsentligt, at man som censor prioriterer deltagelse i mindst et regionsmøde i
beskikkelsesperioden. Det er af stor betydning for censorinstitutionen, at de beskikkede censorer
mødes og udveksler erfaringer.
Plagiering
Plagiering af opgaver eller dele heraf er et stigende problem, som vi som censorer skal forholde
os til. Det er institutions ansvar at tjekke eksamensopgaver for plagiering. Det er
censorformandskabets opfattelse, at afvisning af en opgave med begrundelsen plagiat skal være
baseret på faste kriterier, og at man også bør udarbejde retningslinjer for information af censor,
som kan have påbegyndt bedømmelsesarbejdet, inden konsekvensen af en høj plagiatprocent er
eksekveret. Censorformandskabet vil drøfte dette med ledernetværket.
Afklaring af roller ved flere eksaminatorer ved kliniske prøver
Som det sikkert er alle censorer bekendt, er det i forbindelse med den nye
eksamensbekendtgørelse fastslået, at eksaminator ved kliniske prøve skal være ansat ved
uddannelsesinstitutionen. Dette betyder, at der fremover er to eksaminatorer ved de kliniske
prøve; den kliniske underviser og en underviser fra uddannelsesinstitutionen. Ved voteringen har
de to eksaminatorer tilsammen en stemme og censor en stemme, og bedømmelsen følger de
regler, som er beskrevet i eksamensbekendtgørelsen.
Kommunikationen mellem censor og eksaminator før/under/efter en eksamen
Der har i den forgangne beskikkelsesperiode været enkelte eksempler på uhensigtsmæssig
kommunikation mellem censor og eksaminator. Det har fx drejet sig om kommentarer inden
prøvestart, som af censor er blevet opfattet som eksaminators forsøg på at påvirke
bedømmelsen, og en anden situation, hvor censor inden den mundtlige del af en BA-prøve har
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udtalt at opgaven var til 00 (BA-prøven skal som bekendt bedømmes samlet - dvs. der skal ikke
foretages en karaktersat delbedømmelse). Vi vil opfordre alle til nøje at læse såvel
eksamensbeskrivelser som prøvebeskrivelser, således at denne type episoder ikke opstår.
Nyt censorkorps og valg til censorformandskab
Den nuværende 4-årige beskikkelsesperiode for korpset udløber med udgangen af 2017. Vi har
gennemgået samtlige ansøgninger, som nu er fremsendt til Uddannelses- og
Forskningsministeriet, med henblik på godkendelse.
De fleste ansøgninger er blevet godkendt som ønsket, men desværre har vi set en tendens til, at
kvalifikationskravene ikke har været kendt af alle.
I er blevet godkendt efter følgende krav:
4. semester
• Til patologi og farmakologi eksamen kræves en uddannelse som læge
• Til fysioterapi 4 kræves en uddannelse som fysioterapeut med min 2 års praktisk klinisk
erfaring som fysioterapeut
6. semester
• Til Fysioterapi 6 kræves en uddannelse som fysioterapeut med min 2 års praktisk klinisk
erfaring som fysioterapeut og en master- eller kandidatuddannelse
• Til Klinisk Fysioterapi 3 kræves en uddannelse som fysioterapeut med min 2 års praktisk
klinisk erfaring som fysioterapeut
• Til 7. Semester bachelor eksamen kræves en uddannelse som fysioterapeut med min 2
års praktisk klinisk erfaring som fysioterapeut og en master- eller kandidatuddannelse
Det nye censorkorps virke begynder 1. februar 2018. Inden da, skal der være valg til
censorformandskabet. Vi forventer at få Ministeriets afgørelse i begyndelsen af december
måned. I får derfor inden længe en mail fra os om det videre forløb.
Ny ansøgningsrunde
Da flere af jer ikke fik ansøgt om nybeskikkelse og efterfølgende har haft et ønske herom, har vi
valgt at åbne op for en ny ansøgningsrunde. I vil modtage en mail fra censorsekretariatet om,
hvornår dette vil komme til at foregå.
Til sidst vil vi gerne takke alle i censorkorpset for en engageret faglig indsats og for samarbejdet
i de sidste fire år.

Dorte Høst
censorformand

Nils Erik Sjöberg
censornæstformand
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