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Indledning
Opgaverne i 2011-2012 har fulgt godt op på det foregående år, fordi det primært har handlet om
at gå over til et andet programmeringssprog i Censor-IT og implementere flere uddannelser.

Censor-IT
Som det allerede viste sig i 2010-2011, er Censor-IT uhyre effektivt til at allokere censorer. Dog
viste det sige også i foråret 2011, at det ville være en stor fordel for yderligere udvikling af
systemet, hvis der blev skiftet programmeringssprog. Dette arbejde blev påbegyndt ultimo 2011
og er fortsat i 2012. Med udgangen af 2012 skulle det gerne være helt på plads, så der kan
udvikles yderligere funktioner i systemet.
Overgangen til det nye programmeringssprog har kunnet finansieres inden for projektets ramme
på 1,8 mio. kr.
Et af de kritikpunkter, der var i 2010-2011, var at censorer kunne få en censoropgave ved at være
hurtigst til at melde tilbage. Derfor blev proceduren ændret efter drøftelse med
censorformandskaberne, så der først efter 24 timer vælges en censor blandt dem, der har meldt
tilbage, at de kan tage en opgave. Det har vist sig at være en rigtig god ændring.

Flere uddannelser
Også i 2011-2012 har der været drøftelser med flere censorformandskaber om at træde ind i
censorsekretariatet, så status på, hvem der er inde, og hvem der er på vej, ser således ud:
Fuldt implementerede uddannelser
Uddannelse
Pædagoguddannelsen
Ungdomspædagoguddannelsen
Pædagogiske Diplomuddannelser
Læreruddannelsen
Professionsbachelor i Tekstildesign, -håndværk og formidling
Voksenunderviseruddannelsen
Ungdoms- og voksenunderviseruddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen
Radiografuddannelsen
Fysioterapeutuddannelsen
Administrationsbacheloruddannelsen
Bioanalytikeruddannelsen
Sundhedsfaglige Diplomuddannelser
Sociale uddannelser (Socialrådgiver og diplomuddannelser)

Implementeret i
2002
2006
2007
2009
2009
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
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Implementering af nye uddannelser
Uddannelse

Implementering af data

Tegnsprogstolkeuddannelsen
Jordemoderuddannelsen
Ernæring og sundhed
Ergoterapeutuddannelsen
Psykomotorikuddannelsen
PB i katastrofe- og
risikomanagement
PB i Optometri

Efterår 2012
Efterår 2012
Efterår 2012
Afventer
Afventer
Afventer

Klar til allokering af prøver,
der ligger efter
December 2012
Januar 2013
April 2013

?

Ud over drøftelser med en stor del af censorformandskaberne og ledernetværksrepræsentanterne
fra de nye uddannelser, har censorsekretariatet også deltaget i et møde med FIVU om ændringerne
inden for censorformandskaberne i diplomuddannelserne. Censor-IT blev præsenteret og
efterfølgende har der været kontakt til de sociale- og de sundhedsfaglige diplomuddannelser. De
øvrige censorformandskaber kontaktes i det kommende år.

Nøgletal
De følgende nøgletal viser, hvor mange censorer, prøver og eksaminander, der er håndteret af
sekretariatet i perioden 1. august 2011 – 31. juli 2012:
Uddannelse

Antal
censorer
28
148
314
160
1.242
715
165
98
173
193
347
29
44
20
28
3.070

Antal prøver/
allokeringer
58
432
1.721
1.394
694
188
1.423
17
26
1
17
5.971

Antal
eksaminander
702
3.706
28.187
15.298
8.086
673
12.881
211
321
22
103
70.190

Administrationsbachelor
Bioanalytiker
Fysioterapeut
Grunduddannelse – Socialrådgiver
Lærer
Pædagog
Pædagogiske Diplomuddannelser
Radiograf
Sociale Diplomuddannelser
Sundhedsfaglige Diplomuddannelser
Sygeplejerske
Tekstildesign, -håndværk og formidling
Ungdomspædagog
Ungdoms- og Voksenundervisning
Voksenunderviser
I alt
Bemærkninger:
Nogle af censorerne er beskikkede på flere uddannelser.
På de nyeste implementerede uddannelser kan der godt være flere beskikkede censorer, end der
står på listen – det skyldes, at ikke alle censorer endnu har registreret sig i Censor-IT.

Sekretariatet
Året har budt på møder med flere censorformandskaber, og her er der blandt andet givet udtryk
for gode ideer til ændringer og videreudvikling af Censor-IT.
En idé, der blev givet udtryk for, var at invitere til et møde med alle de eksamensadministrationssekretærer, der sidder på uddannelserne og bestiller censorer. Nogle har prøvet det gennem flere
år, og andre er helt nye, så det gav god mening at have et sådant møde.
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Det blev afholdt den 15. maj i Kolding med 47 deltagere fra mange forskellige uddannelser:

Uddannelse
Administrationsbachelor
Bioanalytiker
Fysioterapeut
Grunduddannelse – Socialrådgiver
Pædagog
Pædagogiske Diplomuddannelser
Radiograf
Sociale Diplomuddannelser
Sundhedsfaglige Diplomuddannelser
Sygeplejerske
I alt

Antal
deltagere
4
4
5
6
7
4
2
2
3
10
47

Tilbagemeldingerne fra dagen var, at deltagerne havde haft et godt og konstruktivt udbytte af
dagen, hvor de både fik udvekslet erfaringer og kom med gode ideer til videreudvikling. Og
Censorsekretariatet fik ligeledes et godt udbytte med flere gode ideer til videreudvikling og
forbedring af Censor-IT. På den baggrund er det besluttet, at denne type møder vil blive holdt
fremover med ca. halvandet års mellemrum.
Medarbejderne i Censorsekretariatet har udvist stor fleksibilitet og forståelse for de nye
uddannelsers mangfoldighed, og har ydet en særdeles konstruktiv indsats for at få forklaret og
implementeret Censor-IT til censorformænd, censorer, uddannelsesansvarlige og studiesekretærer.
Uden denne indsats var det ikke muligt at implementere så mange nye uddannelser på så kort tid.

Systemeksport
Der har i årets løb været drøftelser med uddannelser på professionsbachelorniveau uden for
professionshøjskolesektoren og universitetsniveau om at benytte Censor-IT. Der er endnu ikke
opnået en afklaring af, hvorvidt Censor-IT skal benyttes til disse uddannelser, og om det skal
foregå i regi af Censorsekretariatet, men det forventes afklaret i det kommende år.
Det er glædeligt, at der er sådanne henvendelser, og det er censorsekretariatets opfattelse, at
Censor-IT, så vidt det skønnes relevant og muligt, skal udvikles til at kunne håndtere uddannelser,
der har andre krav til censorallokering end de nuværende uddannelser. Naturligvis med skyldig
hensyntagen til de gældende prøvebekendtgørelser.

2012-2013
Forventningerne til det kommende år er, at endnu flere nye uddannelser vil vise interesse for at
blive implementeret i Censorsekretariatet. Desuden vil Censorsekretariatet være opsøgende i
forhold til diplomuddannelser, og de nævnte uddannelser ovenfor. For at kunne løse disse opgaver
bevares den nuværende bemanding af sekretærer, og der vil ske en mindre udvidelse omkring
systemudvikling for at kunne fortsætte udviklingen af Censor-IT, efter at projektbevillingen er
brugt op.

26. september 2012 / Peter Thode Loft
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