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Nyhedsbrev fra De Landsdækkende Ingeniørcensorkorps
Kære censor
Hermed fremsendes nyhedsbrev for De Landsdækkende Ingeniørcensorkorps omhandlende følgende
emner:
•
•
•
•
•

Nye beskikkelsesbreve
Ny organisering af censorkorpset
Adgang til online censorkursus for nybeskikkede censorer
Årsrapport fra Censorformandskabet
Nyt IT-system på vej til at understøtte institutionernes anvendelse af censorer

Nye beskikkelsesbreve
Der er i efteråret udsendt nye beskikkelsesbreve til alle censorer, idet ministeriet har ønsket, at der udsendes separate beskikkelsesbreve til censorer beskikket indenfor henholdsvis civilingeniørområdet og diplomingeniørområdet. Brevene er en følge af, at Det Landsdækkende Ingeniørcensorkorps opsplittes i to separate censorkorps. Du kan læse mere om opsplitningen nedenfor og på CensorNet.dk
Ny organisering af censorkorpset
Ministeriet har i efteråret 2018 anmodet om, at Det Landsdækkende Ingeniørcensorkorps opsplittes i to:
•
•

Et civilingeniørcensorkorps, der dækker uddannelserne på kandidat- og bachelorniveau
Et diplomingeniørcensorkorps, der dækker uddannelserne på diplomingeniørniveau

Baggrunden for opsplitningen er, at civilingeniøruddannelserne (inkl. bacheloruddannelserne) og diplomingeniøruddannelserne er omfattet af to forskellige bekendtgørelser og at kravene til censorer på de pågældende uddannelser er forskellige.
Som en naturlig konsekvens skal der fra næste beskikkelsesperiode etableres et separat censorformandskab for hvert af de to censorkorps, og hvert af de to formandskaber får én censorformand og et antal
næstformænd. I den mellemliggende periode fortsætter den nuværende struktur; dog arbejdes der på en
opsplittelse af Censornet i to databaser, alternativt en ny systemunderstøttelse, og næstformændenes
opgaver tilpasses, så det sikres, at næstformænd, der dækker civilingeniøruddannelserne, har en
uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau.
Adgang til online censorkursus for nybeskikkede censorer
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i samarbejde med repræsentanter for de forskellige censorkorps
udviklet et online kursus for nye censorer. Censorformandskabet har valgt at lade det være valgfrit, om
man ønsker at gennemgå kurset men opfordrer nybeskikkede censorer til at benytte muligheden. Der har
været lidt tekniske problemer med selve systemet, og det er naturligvis af generel karakter, da det ikke er
specielt udviklet til ingeniørområdet, men det vurderes alligevel at kunne give nyttig information om
opgaven som censor. Du finder censorkurset her.

Årsrapport fra Censorformandskabet
Formandskabet har udarbejdet en årsrapport, der kan hentes her.
Rapporten indeholder information om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uddannelsesinstitutionerne vi dækker
Censorkorpsets organisering
Ændring af organiseringen af det nuværende censorkorps
Digital eksamen – Hvordan udføres censoropgaven?
Ønsker til nyt Censornet
Arbejdet i det fælles censorformandskab i det forgangne år, herunder centrale høringssvar
Censorkorpsets erfaring med karakterskalaen
Censorkursus
Censorkorpset som en vigtig del af kvalitetssikringen af ingeniøruddannelserne
Nyt siden sidst i de enkelte delcensorkorps

Nyt IT-system på vej til at understøtte institutionernes anvendelse af censorer
Ingeniøruddannelsernes Samråd (IUS) har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en kravspecifikation
til fremtidens systemunderstøttelse af censorkorpset og censorformandskabet.
Censorformand Henrik Nielsen, censorkorpset for Elektronik, IT og Energi, og Michael Vaag, næstformand i
Maskincensorkorpset, indgår i arbejdsgruppen, tillige med censorsekretariatet (AAU og DTU) og
repræsentanter fra AU og SDU.
Arbejdsgruppen havde sit første møde den 3. september 2019 på SDU og forventes at aflevere kravspecifikation primo 2020.
Dialog med censorerne
Censorformandskabet finder det vigtigt med en tæt dialog med censorerne. I er altid velkomne til at
kontakte censorformandskabet, hvis der er forhold i jeres censorvirke, I ønsker at diskutere.
Samtidig er vi altid interesseret i input fra jer til forbedring af vores dialog.
I årsrapporten har vi forsøgt at uddybe censorkorpsets synspunkter på vigtige områder som
karakterskalaen, digital eksamen og vigtigheden af at bruge censorkorpset som et led i kvalitetssikringen af
ingeniøruddannelserne.

Med venlig hilsen
Henrik Nielsen
Censorformand

