Nyt digitalt værktøj for censorer
Nye rutiner for censorer – nu er det slut med at modtage eksamensopgaver med
post, da opgaverne fremover samles i nye digitale eksamenssystemer
Som beskikket censor på professionshøjskolerne vil du i den kommende tid opleve, at du
ikke længere får tilsendt dine eksamensopgaver med post. Det skyldes, at opgaverne
fremover afleveres digitalt af de studerende, og i den forbindelse skal opgaverne også tilgås digitalt. Det betyder, at du som censor vil opleve en større mængde digitale eksamener i løbet af 2014 og 2015. Det er målet, at alle eksamener er digitale på professionshøjskolerne til sommereksamen 2015.
Samarbejde mellem de danske professionshøjskoler
Professionshøjskolerne har sammen indkøbt og er ved at implementere et system, WISEflow, til alle uddannelser og til alle eksamener. Indkøbet af det fælles system sker i forbindelse med et større effektiviserings og digitaliseringsprojekt i sektoren. Indtil videre er det
professionshøjskolerne UCC, UC Nordjylland, UC SYD Danmark, UC Lillebælt, VIA og UC
Sjælland, som tager WISEflow i anvendelse. Metropol anvender indtil videre deres allerede eksisterende system, IntraPol.
Det hele begynder med en mail
Når du skal være censor på et UC, der benytter WISEflow modtager du en mail med et link
til systemet. Via linket får du adgang til overblik over tidsfrister og antal afleverede opgaver, du får mulighed for at kommentere på en opgave, oprette fælles kommentarer til alle
opgaver, kommunikere med underviser og endelig indtaste en karakter, eller anden bedømmelse sammen med underviseren, som videreføres til den studerende efter endt eksamen.
WISEflow sender den studerendes opgave automatisk til censur hos den valgte censor.
Herudover giver WISEflow overblik over antal opgaver, og gør det muligt at rette, tildele
karakter og dermed afslutte et eksamensforløb direkte på computeren. For at benytte dig
af de digitale eksamenssystemer kræves blot adgang til internettet. Der skal ikke downloades programmer eller købes licens for at bruge systemet.
Som censor på Metropol vil du også få tilsendt en mail. Denne mail vil indeholde de opgaver, som du skal være censor på, samt de praktiske oplysninger som du har brug for i forbindelse med retning og karaktergivning. Der skal heller ikke på Metropol downloades
programmer eller købes licenser i forbindelse med censur på digitale opgaver.
Flere oplysninger
Få mere at vide om projektet og hvordan du benytter systemet hos de enkelte professionshøjskolers studieadministration.
Du kan også læse mere om WISEflow her: http://uniwise.dk/wiseflow/demonstrations
og om digital aflevering på Metropol her: http://www.phmetropol.dk/Censor

Ny Vestergade 17 st. tv.

1471 København K

uc-dk@uc-dk.dk

uc-dk.dk

+45 3338 2200

SIDE 1 AF 1

