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På årsmødet i ministeriet november 2012, blev indsatsområdet i 2013 meldt ud. Det er
tværfaglighed og internationalisering, hvor censorformandskaberne skal give censorernes
vurdering af internationalisering og tværfaglighed i uddannelserne. I vil som sidste år
modtage et spørgeskema, med fokus på indsatsområdet. Vi vil undersøge jeres erfaringer
på området. Denne spørgeskemaundersøgelse vil blive udsendt medio august 2013
Referatet fra mødet med ministeriet ligger på vores hjemmesiden.
Censorformandskabet har fået ny hjemmeside: www.sdcensor.dk. Her finder I de formelle
lovtekster, institutionsadresser, diverse referater og nyheder fra censorformandskabet.
Overlæge. cand.med. Henrik Diemer er fratrådt som næstformand i censorformandskabet
på grund af sygdom. Censorformandskabet har vurderet, at med den nuværende mængde
af arbejdsopgaver er det tilstrækkeligt med 1 formand og 1 næstformand. Derfor bliver der
ikke valg af endnu en næstformand til formandskabet.
Vi takker Henrik for den indsat han har ydet i formandskabet. Henrik Diemer fortsætter
som censor ved diplomuddannelserne.
Der har været møde med uddannelsesinstitutionerne d. 28.2.2013, hvor vi bl.a.
diskuterede kvalitetsudviklingen af diplomuddannelsernes, og uddannelsernes fremtid. Se
referatet fra mødet på www.sdcensor.dk.
Vi har deltaget i møde med styregruppen for censorsekretariatet i Haderslev. På mødet
blev det bl.a. diskuteret, hvordan vi håndterer elektronisk aflevering og bedømmelse af
opgaver. Vi afventer at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på hvordan vi bedst
mulig kan håndtere elekronisk censorering. Se referatet fra styregruppemødet på
www.censor-it.dk.
Vi arbejder fortsat på at få internationale, norske censorer ind i censorkorpset og har
kontakt med uddannelsesinstitution i Oslo og Tromsø.
Det synes at gå problemfrit med allokering af censoropgaver igennem censorsekretariatet i
Haderslev. I er meget velkomne til at henvende jer, hvis I har spørgsmål eller
problemstillinger I gerne vil have taget op. Har I perioder, hvor I ved, at I ikke kan varetage
censoropgaver kan I taste en passivperiode ind under jeres profil på www.censor-it.dk. I vil
dermed ikke modtage forespørgsler på prøver med prøvedato i den angivne periode.

Sæt kryds i kalenderen
Vi udbyder temadag for censorer d. 29. August 2013 kl. 16-20 i Odense.
Temaet er: Udvikling af censor kompetencer, hvor vi bl.a. vil arbejde med cases, og der vil
være gode mulighed for i grupper at diskutere og udveksle synspunkter og erfaringer på
rollen som censor.
Der er mulighed for at få betalt kørsel, og vi serverer efterfølgende en let middag – og en
lille boggave 
Har I kommentarer eller forslag til emner som I synes vi skal tage op, er I meget velkomne
til at kontakte os.
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