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Kære censor
Hermed fremsendes nyhedsbrev til censorer i det landsdækkende ingeniørcensorkorps.
Vi har flere punkter, vi gerne vil orientere dig om:
•
•
•

Nye regler for notat-dokumentation ifm. eksamen
E-learning kursus for nye censorer
Årsrapport for perioden 2017-2018

Notat-dokumentation
På baggrund af en konkret klagesag er der nye regler for notat-dokumentation ifm. eksamen. Hidtil har
censors notater i forbindelse med eksamen haft karakter af interne arbejdspapirer, der ikke er omfattet af
aktindsigt og derfor ikke kan kræves udleveret. I den konkrete sag er der stillet krav om, at disse notater
skal udleveres. I skal derfor være opmærksomme på, at jeres eksamensnotater udarbejdes i en form, som
er hensigtsmæssig ifm. et evt. krav om udlevering. Samtidig skal I huske at gemme notaterne til fristen for
alle klage- og ankemuligheder er løbet ud, hvilket kan tage op til 6-9 måneder. Vi vender tilbage, når der er
mere om de nye regler.

E-learningskursus for nye censorer
Et nyt kursus for nye censorer er på vej. Der er tale om et e-learningskursus, hvor man som nybeskikket
censor kan få et indblik i, hvordan en eksamen forløber, herunder fordelingen af opgaver mellem
underviser og censor. Det skal understreges, at der er tale om et kursus for alle censorkorps og ikke kun for
ingeniørområdet. Vi forventer, at kurset er klar omkring 1. marts, hvor vi vil orientere jer nærmere.

Årsrapport 2017-2018
Årsrapporten for perioden 2017-2018 er sendt ud til alle censorer i censorkorpset og lagt på CensorNet.
Rapporten indeholder bl.a. en oversigt over censorkorpsets sammensætning samt en liste over de
institutioner, der benytter korpset. På CensorNet er der et faktaark for hver faglig retning i censorkorpset,
som giver et hurtigt overblik over årsrapportens struktur og indhold.

Derudover er der et afsnit om karakterskalaen, der p.t. er under lup i en større undersøgelse ”Kortlægning
og analyse af karaktergivningen, baggrundsrapport til evaluering af 7-trins-skalaen 2007-2016”. Den
samlede evalueringsrapport af 7-trins-skalaen er også sendt ud til alle censorer og lagt på CensorNet.
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