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Indledning
Året 2010-2011 vil for Professionshøjskolernes Censorsekretariat blive husket på grund af to store
forandringer: overgangen til det nye censorallokeringssystem ”Censor-IT”, og implementeringen af
flere uddannelser i sekretariatet.

Censor-IT
Tilbage i sommeren 2009 stod det klart, at det daværende censorallokeringssystem trængte til at
blive udskiftet. Rektorkollegiet blev derfor ansøgt om en bevilling på 1.8 mil. kr. til udvikling af det
eksisterende programdesign på en ny programplatform. Ansøgningen blev imødekommet i august
2009.
Oprindeligt var det planen at sætte den nye version i drift den 1. september 2011, men pga.
sygdom og behovet for en rolig periode i forbindelse med implementeringen, blev det rykket frem
til uge 7 i februar 2011. Overgangen til det nye system, der meget passende er døbt ”Censor-IT”,
forløb efter planen så de første prøver kunne allokeres i uge 9. I perioden fra februar til september
2011 er der løbende blevet justeret i systemet for at sikre stor driftsikkerhed og brugervenlighed,
og det vil fortsætte frem til årsskiftet 2011-2012. Disse justeringer vil kunne rummes inden for
rammen på de 1.8 mil. kr.
Censor-IT har vist sig at være uhyre effektiv til at håndtere allokeringer, og har dermed givet
sekretariatet mulighed for at implementere nye uddannelser hurtigere end forventet.

Flere uddannelser
Den 25. februar 2011 var der møde med censorformænd og ledernetværk fra de uddannelser på
professionshøjskolerne, der ikke er med i sekretariatet. På mødet redegjorde rektor Søren Vang
Rasmussen fra UC Syddanmark for Professionshøjskolernes Rektorkollegiums holdning til
censorsekretariatet:
”Rektorkollegiet er bevidste om den økonomiske situation og finder det særdeles hensigtsmæssigt
med et samlet Sekretariat. Desuden er Rektorkollegiet meget optaget af Sekretariatets
driftsikkerhed. Endelig vil et samlet Sekretariat leve op til Undervisningsministeriets forventninger
til de projekter om effektiv anvendelse af IT på uddannelsesinstitutionerne, der er sat i gang under
overskriften ”Ambitiøs IT”. ”
Siden mødet i februar har der været kontakt til de pågældende uddannelser. For flere uddannelsers
vedkommende har det betydet at implementeringen er sat i gang, og for andre, at der er lagt en
plan for, hvornår det skal ske, som det fremgår af tabellen nedenfor (tal i parentes er fra UVM pr.
1. august 2011 og kan i enkelte tilfælde være højere pga. efterbeskikkelser):
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Uddannelse

Implementering
af data

Sygeplejerskeuddannelsen
(306 censorer)
Radiografuddannelsen
(85 censorer)
Fysioterapeutuddannelsen
(311 censorer)
Administrationsbacheloruddannelsen
(35 censorer)
Socialrådgiveruddannelsen
(222 censorer)
Bioanalytikeruddannelsen
(161 censorer)
Ergoterapeutuddannelsen
(165 censorer)
Ernæring og Sundhed
(131 censorer)
Jordemoderuddannelsen
(43 censorer)
Psykomotorikuddannelsen
PB i katastrofe- og risikomanagement

Klar til allokering af prøver,
der ligger efter

Forår 2011

1. august 2011

Sommer 2011

1. september 2011

Efterår 2011

1. januar 2012

Efterår 2011

1. december 2011

Efterår 2011

1. juni 2012

Afventer

1. september 2012

Afventer
Afventer
Afventer
Afventer
Afventer

Sekretariatet
Undervejs i løbet af året har sekretariatet deltaget i møder med censorformandskaberne for
Pædagoguddannelsen, Læreruddannelsen og de pædagogiske diplomuddannelser. Dels om
implementeringen af Censor-IT, dels om sekretariatets arbejde i almindelighed. Disse møder er
præget at stor vilje til samarbejde og udbytterige dialoger.
I forbindelse med at Sygeplejerskeuddannelsen er blevet implementeret har sekretariatet haft et
godt og konstruktivt samarbejde med både censorformandskabet og ledernetværket for
Sygeplejerskeuddannelsen. Desuden har sekretariatet deltaget i tre møder for uddannelsens
censorer for at informere om sekretariatet og allokeringen i Censor-IT.
Samtidig med overgangen til Censor-IT og implementering af nye uddannelser har sekretariatet
formået at håndtere personalemæssige ændringer. En sekretær gik på barsel i januar 2011 og blev
først i maj erstattet af en vikar, da det blev vurderet at det var uhensigtsmæssigt at sætte en vikar
ind i opgaverne i den periode, hvor overgangen til Censor-IT var mest tidskrævende for de to
andre sekretærer. En på papiret fornuftig beslutning, som dog kun var mulig på grund af
sekretærernes evne til forandring og effektive arbejdsindsats.

Systemeksport
Allerede i 2009 henvendte Censorsekretariatet for de merkantile korte videregående uddannelser
(KVU), akademiuddannelserne inden for det merkantile område (AU), Professionsbachelor
uddannelserne (PBA) samt sundhedspraksis (AU) sig for at høre om muligheden for at benytte
censorallokeringssystemet. Det var ikke hensigtsmæssigt i det daværende system, men ved
overgangen til Censor-IT blev det muligt. Derfor har der været et meget tæt samarbejde med
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dette censorsekretariat siden maj 2011, hvor de benytter Censor-IT til deres allokeringer fra 1.
oktober 2011.

2011-2012
Forventningerne til det kommende år er at flere nye uddannelser vil vise interesse for at blive
implementeret i sekretariatet. Selv om Censor-IT har vist sig særdeles effektiv vil der alligevel blive
behov for at udvide bemandingen af sekretariatet fra 3 til 3,5 sekretærer. Der vil samtidig være
behov for at have tilknyttet en systemudvikler i mindre omfang.
19. oktober 2011 / Peter Thode Loft
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