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Kære censorer, censorformænd og censornæstformænd
Endnu et år med stribevis af censorallokeringer er gået, og det har som det foregående været
begivenhedsrigt.
Vores allokeringsprogram, Censor-IT, har virkeligt vist sin styrke ved at kunne allokere censorer til
prøver både hurtigt og effektivt. Det viste sig i årsberetningerne, hvor det fremgår, at
allokeringsproceduren sikrer en god spredning i anvendelsen af censorerne. Desuden fremgår det,
at ændringen af allokeringsproceduren har været særdeles velkommen, og har skabt stor
tilfredshed blandt censorerne. Selve allokeringsproceduren kan du i øvrigt læse mere om på vores
hjemmeside, hvor der nu ligger en beskrivelse af den under menupunktet ”Orientering”:
www.censorformandskabet.dk/forside.php
2012 har bragt endnu flere uddannelser ind i sekretariatet, så det i dag er hovedparten af
professionsbachelor- og diplomuddannelser i professionshøjskolerne, der allokeres censorer til. I alt
omfatter uddannelserne ca. 3.000 censorer, ca. 6.000 prøver og ca. 70.000 eksaminander pr. år.
Vores sekretariatsmedarbejdere oplever et godt og konstruktivt samarbejde med censorer,
censorformænd og censornæstformænd, hvad enten de er mere eller mindre erfarne. Fra de nye er
der en del henvendelser om aflønningsforhold og praktiske forhold omkring prøver, og de henvises
til uddannelsesstederne, da sekretariatet ikke er involveret i dette. De mere erfarne skal ind i
mellem huskes på at opdatere mailadresse under ”Min profil” eller skrive direkte til os, hvis de har
skiftet ansættelsessted, så der holdes styr på habiliteten – et helt afgørende parameter i
allokeringsproceduren.
Men alt i alt er der tale om et rigtigt godt samarbejde, som vi gerne vil sige tak for, og som vi ser
frem til vil fortsætte i det nye år.
Med ønske om en god jul og et godt nytår!
Peter Thode Loft
Sekretariatsleder

P.S. Vi holder lukket i perioden
22. december – 1. januar

