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Indledning
Opgaverne i 2012-2013 har overordnet set handlet om at forfine sekretariatets anvendelse af
Censor-IT, implementere nogle mindre uddannelser samt drøfte mulighederne for at få HA-, HDog Cand.merc. uddannelserne på universiteterne med i Censor-IT.

Censor-IT
Omkring årsskiftet 2012-2013 var Censor-IT i fulde omdrejninger for de eksterne brugere
(eksamenssekretærer, censorer og censorformandskaber), efter at være blevet flyttet over i et nyt
programmeringssprog.
Siden er der udviklet yderligere funktioner i programmets ”back-end” til gavn for sekretariatet, og
dermed også de eksterne brugere. En af disse er, at der nu er cpr-opdatering af adresserne i
databasen, så folkeregisterændringer automatisk tilgår Censor-IT. Dermed skulle det gerne undgås
at et uddannelsessted sender eksamensopgaver til en forkert adresse, hvis censor har glemt at
ændre den i Censor-IT. Eller at censorer, der er afgået ved døden, fortsat optræder i databasen.
Der er for brugere mulighed for løbende at komme med forslag til forbedringer. Som eksempel kan
nævnes, at en censor nu med en enkelt afkrydsning kan angive, hvis vedkommende ønsker at
censorformanden skal have direkte oplysning om indholdet af rapporten. Afkrydsningen markerer
at censorformanden modtager en mail om, at der er en særlig kritisk/interessant rapport.

Flere uddannelser
Også i 2012-2013 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

Implementeret i
2002
2006
2007
2009
2009
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
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Sundhedsfaglige Diplomuddannelser
Sociale uddannelser (Socialrådgiver og diplomuddannelser)
Dansk Tegnsprog og Tolkning
Jordemoder
Bachelor of Global Nutrition and Health
Ernæring og sundhed
Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje
Ergoterapeutuddannelsen

2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013

Implementering af nye uddannelser
Uddannelse
Psykomotorikuddannelsen
PB i katastrofe- og risikomanagement
PB i Optometri

Implementering af data
Afventer
Afventer
?

Ud over drøftelser med de uddannelser, der er kommet ind i løbet af året, har der været drøftelser
med SØM-diplomuddannelserne. Diplomuddannelse i Ledelse er der ikke taget kontakt til, men det
sker i det kommende år for at drøfte mulighederne.

Nøgletal
De følgende nøgletal viser, hvor mange censorer, prøver og eksaminander, der er håndteret af
Censor-IT det forløbne år:
Uddannelse

Antal
censorer
44
68
148
38
197
197

Antal prøver/
allokeringer
92
3
187
40
53
144

Antal
eksaminander
1.432
66
1.579
526
700
1.148

Administrationsbachelor
Bachelor of Global Nutrition and Health
Bioanalytiker
Dansk Tegnsprog og Tolkning
De Sociale Diplomuddannelser
Det Sundhedsfaglige Diplomområde
Ergoterapeut
Ernæring og Sundhed
172
47
553
Fysioterapeut
330
515
4.570
Jordemoder
51
105
695
Lærer
1.239
1.639
26.269
Pædagog
712
1.367
17.300
Pædagogiske Diplomuddannelser
164
553
6.667
Radiograf
106
239
905
Socialrådgiver
184
592
8.896
Specialuddannelsen for sygeplejersker i
20
psykiatrisk sygepleje
Sygeplejerske
361
1.595
18.443
Tekstildesign, -håndværk og –formidling
29
19
223
Ungdoms- og voksenundervisning
20
6
54
Ungdomspædagog
44
22
318
Voksenunderviser
32
10
43
I alt
3.351
7.228
90.387
I alt i 2011-12
3.070
5.971
70.190
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.
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Bachelor of Global Nutrition and Health samt Ernæring og Sundhed er kommet i vores system
med virkning fra prøver fra 1. april 2013.
Dansk Tegnsprog og tolkning er kommet i vores system med virkning fra prøver fra 1.
december 2012.
Jordemoder er kommet i vores system med virkning fra prøver fra 1. januar 2013.
Specialuddannelsen for sygeplejerske i psykiatrisk sygepleje er kommet i vores system med
virkning fra prøver fra 1. august 2013.
De Sociale Diplomuddannelser samt Socialrådgiver er kommet i vores system med virkning fra
prøver fra 1. september 2012.
Ergoterapeut er ved at søge om beskikkelse nu – derfor kendes antallet af censorer ikke.

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, som nævnt oven for.
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. Drøftelserne med
universiteterne har omhandlet censorallokering på HA-, HD- og Cand.merc.-uddannelserne.
Samarbejdet vil forløbe som samarbejdet med Censorsekretariatet i Aalborg, dvs. at Censor-IT
benyttes med en særlig udviklet brugergrænseflade, der passer til disse uddannelser.
Det konstateres endnu en gang, at det er glædeligt, at der er sådanne henvendelser, og det er
fortsat 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.

Navneændring
For at imødekomme den fremtidige udvikling med flere typer uddannelser er navnet på
hjemmesiden ændret. Det hidtidige navn: www.censorformandskabet.dk kunne vedrøre alle
uddannelser, men gav samtidig indtryk af at vær forbeholdt censorformænd. I stedet er nu valgt
www.censor-IT.dk, som er navnet på programmet, men samtidig en understregning af
sammenhængen mellem censorer og IT.

2013-2014
Forventningerne til det kommende år er, at endnu flere universitetsuddannelser vil vise interesse
for at blive implementeret i Censorsekretariatet. Implementering af disse uddannelser stiller krav
om systemudvikling, og derfor fastholdes behovet for denne type bemanding.
Til gengæld er Censor-IT så effektivt, at der er skåret ned på sekretariatsbemandingen fra 4 til 3
sekretærer.

24. september 2013 / Peter Thode Loft
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