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Nyhedsbrev fra Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab

Kære censorer
Godt Nytår til alle og tak for samarbejdet det forgangne år.
Dette nyhedsbrev fra Censorformandskabet indeholder nogle generelle informationer om censorhvervet, et kort resumé fra den nylig udarbejdede årsrapport, informationer om ændringer
til eksamensbekendtgørelsen, kursus for censorer og datoer til de regionsmøder, vi afholder i
2019.
Censorkorpset
Fysioterapeutuddannelsernes censorkorps består af 352 censorer, hvoraf 239 er aftagercensorer. Censorkorpset består af 127 mandlige og 225 kvindelige censorer. Dette svarer til 36%
mænd og 64% kvinder.
Censorkorpsets størrelse er ændret en smule i forbindelse med nyvalget i januar 2018, eftersom implementeringen af Ny bekendtgørelse og de dertil hørende studieordninger ændrede
censorbehovet. Der er eksempelvis i den nye studieordning et øget fokus på fagområderne patologi og farmakologi, som fremover skal udprøves selvstændigt, hvilket indebærer at det nye
censorkorps også har censorer med en medicinsk uddannelse (cand.med.).
For første gang nogensinde har vi vurderet, at antallet af censorer, som aktuelt er beskikket,
kan dække de ønskede behov, så der nu er lukket for tilgang af nye censorer.
Årsrapporten 2017/2018
Jf. eksamensbekendtgørelsen skal censor som afslutning på en eksamen afgive en rapport om
eksamensforløbet. Rapporterne danner grundlag for rådgivning af uddannelsesinstitutionerne
og Styrelsen for Forskning og Uddannelse om uddannelsernes kvalitet og hensigtsmæssighed i
forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til videre uddannelsesforløb.
Opgørelsen over dette års rapporter viser, at prøveafvikling, herunder samarbejdet med administrationen fungerer tilfredsstillende; samarbejdet med Professionshøjskolernes administrative medarbejdere beskrives som velfungerende og præget af imødekommenhed og hjælpsomhed i forbindelse med udførelsen af censoropgaven, hvor over ca. 95 % af rapporterne vurderes
god eller fortrinlig. Hvad angår prøvernes dækningsgrad i relation til semesterbeskrivelserne,
svarer over 93 % af censorerne, at den er god eller meget god. Ligeledes vurderer I, at prøveformerne giver god eller meget god mulighed for at vurdere den studerendes faglige niveau
1

Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab

(92,9%). Eksamenssituationen og herunder samarbejdet med eksaminatorerne må også betegnes som særdeles velfungerende, idet samarbejdet med eksaminatorerne beskrives som godt
eller særdeles godt i næsten alle censorrapporter.
På grund af en fejl i Wiseflow har vi i år valgt udelukkende at vise landsgennemsnittet for de
eksterne prøveresultater, og ikke de enkelte uddannelsers karaktergennemsnit. Indberetningsfejlens indflydelse på landsgennemsnittet formoder vi er minimal. Som sædvanlig er topscorerne den kliniske prøv (6. semester) og bachelorprøven (7. semester).
Igen i år har der været et glimrende samarbejde mellem Censorformandskabet og sekretariatet
i Haderslev. Samme positive melding kommer fra jer som censorer, som udtrykker stor taknemmelighed for sekretariatets hjælpsomhed og imødekommenhed. Igen i år har censorformandskabet haft et godt og frugtbart samarbejde med uddannelseslederne.
Regionsmøder
Ifølge eksamensbekendtgørelsen skal censorformandskabet medvirke til løbende dialog med
censorkorpset om udviklingen i uddannelsen. Vi har derfor besluttet fortsat at afholde møder i
Fysioterapeutuddannelsernes Censorkorps i form af regionsmøder, for på den måde at tilgodese jeres mulighed for at deltage. På regionsmøderne drøftes emner af betydning for censorhvervet, og det er af stor betydning, at man som beskikket censor prioriterer deltagelse i disse
møder.
Datoer og indhold for møderne i 2019:
Onsdag d. 10. april 2019, kl. 16.00-20.00 i Aarhus
Mandag d. 29. april 2019, kl. 16.00-20.00 i København
Dato for efterårets møder i henholdsvis Odense og Aalborg fremsendes senere på foråret.
Emnerne, vi i år vil drøfte og udveksle erfaringer om, vil omhandle lovgrundlaget, censorbegrebet og –rollen, karaktergivning, etik, habilitet og forpligtelser under eksaminationen.
Som censorformandskab opfordrer vi stærkt til at man deltager i disse møder. Yderligere information om møderne fremsendes snarest.
Tidsforbrug og honorering
Som flere af jer har bemærket og kommenteret i rapporterne, har man på nogle uddannelser
ændret praksis for honorering af formøder mellem censor og eksaminator.
Det er fortsat censorformandskabet opfattelse at formødet er af væsentlig betydning for samarbejdet mellem censor og eksaminator, og mener derfor også, at det bør honoreres. Det er
dog ikke alle UC’er som fremover ønsker dette. Vi har derfor været i dialog med ledernetværket
for fremadrettet at få klarhed over, hvad og hvor meget vi honoreres for, inden vi takker ja til
en opgave.
Fremover har vi derfor bedt om, at det af allokeringsmailen fremgår, hvordan uddannelsen honorerer censoropgaven. Dette kan bl.a. være:
- Transport fra hjem til prøveadresse
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-

Transport mellem udbudssteder
Antal studerende
Antal minutter som honoreres (forberedelse, opgavelæsning, formøder, eksamination
inkl. votering, transporttid, pauser, frokost, andet)

Endelig har UC’erne besluttet, at læsning af bacheloropgaver fremover honoreres med 6 timer.
Dette er en reduktion på 1 time. Det er censorformandskabet anbefaling, at man ikke overskrider den tid, man honoreres for.
Ændringer af eksamensbekendtgørelsen nr. 1081
Sammen med dette nyhedsbrev vedhæftes eksamensbekendtgørelsen nr. 1500 af 2. december
2016 med senere ændringer, jf. bekendtgørelse nr. 1502 af 28. november 2017 og bekendtgørelse nr. 1081 af 28. august 2018, da vi har fået præciseret nogle punkter, som har relevans for
os som censorer. Nedenfor har vi fremhævet de væsentligste punkter:
Censorkorpsets juridiske status
Et censorkorps er uafhængigt af uddannelsesinstitutionerne, og er som følge heraf at betragte
som en selvstændig offentlig myndighed, og dets virksomhed er omfattet af de bestemmelser,
der gælder for offentlige myndigheder, f.eks. databeskyttelsesreglerne og reglerne om journalisering m.v. Ligeledes er censorerne underlagt de for offentligt ansatte gældende regler, f.eks.
reglerne om inhabilitet og tavshedspligt jf. Forvaltningsloven.
De studerendes klageadgang, herunder ankenævn
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.
Aktindsigt i bedømmernes notater
Retten til aktindsigt for en part i en afgørelsessag følger af forvaltningslovens kapitel 4.
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.
Ved siden af de almindelige regler om aktindsigt efter forvaltningsloven gælder reglerne om
indsigt i medfør af databeskyttelsesreglerne. En EU-dom (EU-dommen, C-434/1), fastslår bl.a.,
at en skriftlig besvarelse, som en deltager har givet i forbindelse med en faglig prøve, og eksaminators eventuelle rettelser og kommentarer til denne besvarelse, udgør personoplysninger.
Retten til indsigt i personoplysninger reguleres i databeskyttelsesforordningens artikel 15 med
de undtagelser, der findes i databeskyttelsesloven § 22.
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Konkret betyder det, at censor skal opbevare notater fra eksamen til en evt. klagesag. I forbindelse hermed gælder databeskyttelsesloven om personoplysninger.
Censorformandskabet er i dialog med uddannelseslederne om ovenstående udfordringer, og I
vil høre mere om det senere.
Oplysninger målrettet censorerne
Censor skal have informationer vedrørende reglerne for uddannelsen, studieordning samt andet materiale, der har betydning for arbejdet som censor. Det er uddannelsesinstitutionens
opgave at sikre, at alle relevante dokumenter og informationer er tilgængelige for censor forud
for en prøves afholdelse. Dette følger af Eksamensbekendtgørelsens § 32.
Det påhviler således institutionerne at oprette hjemmesider, hvor censorkorpsets medlemmer
har adgang til opdaterede oplysninger om de uddannelser eller centrale fag, der er relevante
for dem, herunder eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning samt andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed.
Derudover skal institutionerne forud for de enkelte censuropgaver forsyne censorerne med det
materiale, der er nødvendigt for, at censorerne kan varetage opgaven.
Omvendt skal censor også sikre sig, at han/hun har kendskab til alle relevante oplysninger, ikke
mindst målbeskrivelserne for uddannelsen og faget for på den måde at sikre det faglige niveau
og en ensartet og retfærdig behandling af den studerende.
Censorrapporter
Ifølge Eksamensbekendtgørelsen skal censor ved prøvens afslutning afgive en rapport om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og formandskabet (§ 26). Disse rapporter indgår i
uddannelsesinstitutionernes løbende kvalitetssikring og danner grundlag for censorformandskabets årsberetning. Det er derfor af stor betydning og meget vigtigt, at alle censorer indsender censorrapporten. Denne udfyldes på censorsekretariatets hjemmeside og tilgår automatisk
både institution og formandskabet. (www.censor-it.dk)
Opkvalificering af censors kompetencer
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i samarbejde med censorformandskaberne udviklet
et online censorkursus for at styrke censorernes kompetencer. Kurset er tænkt som en grundlæggende introduktion til rollen som beskikket censor. Kurset er tilrettelagt som et kort forløb,
hvor man på omtrent to timer får indblik i at være faglig bedømmer og at være beskikket censor.
Formålet er at give den enkelte censor en grundlæggende viden om bedømmer- og censorgerningen på tværs af alle censorkorps. Når stoffet er gennemgået og diverse øvelser prøvet, vil
der være en udprøvning. Kurset forventes at være tilgængeligt i løbet af foråret 2019.
Efter kurset skal vi i censorformandskabet sørge for yderligere opkvalificering for fremadrettet
at kunne varetage hvervet som censor. Vi vælger i første omgang at bruge regionsmøderne på
denne opkvalificering, hvorfor det er vigtigt, at man deltager på de planlagte møder.
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Hjemmeside
Fra Censorsekretariat hjemmeside findes link til alle relevante bekendtgørelser. På fysioterapeutuddannelsernes egen hjemmeside; www.fyscensor.dk findes endvidere oplysninger af
relevans for jer som censorer fx:
•
•
•
•
•

Procedurer og retningslinjer
Habilitetsregler
Adresser
Årsberetninger
Og meget andet

Vi glæder os til samarbejdet og står som altid til disposition med yderligere informationer, gode
råd og faglig sparring.

Med venlig hilsen

Dorte Høst
Formand
dhost@webspeed.dk

Nils Erik Sjöberg
Næstformand
nesj@kp.dk

Vedhæftet dette nyhedsbrev:
-

Årsrapport 2017/2018
Eksamensbekendtgørelsen og tilhørende ændring
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