
 

 

Kære censorer 

 
Uddannelsesleder og censorformandsskab vil gerne invitere jer til et møde 

 

Torsdag den 12. december kl 16.30 - 18.00 

 
Den egentlige anledning til invitationen er, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse ønsker at 

kvalificere uddannelserne generelt ved at kvalificere ce nsorerne. 

I den sammenhæng har Styrelsen udviklet et online censorkursus, som skal klæde censorerne bedre på 

til at varetage censorfunktionen . Det er et kursus, som i princippet skal gennemføres af alle censorer - 

uden at det dog (på nuværende tidspunkt) skal indrapporteres til Styrelsen. 

 

Vi, Lone Severinsen og Hans Viemose {henholdsvis censorformand og næstformand) satte os for at 

gennemføre kurset, før vi sendte det ud på nettet til jer andre. Det kom der en del grin og en del viden 

ud af . Masser af multiple choice og en nærmere indføring i kvalifikationsrammer, taksonomier og 

karakterniveauer. Vores konklusion var, at det havde lettet processen for os, at være to om at starte og 

klikke rundt i online kurset. 

 

Vi besluttede derfor sammen med Lin at invitere til dette møde for at lette processen med at komme i 

gang. 

 

Vi var dog enige om, at der nok skulle noget mere fagligt interessant til for at få lokket jer til universitet 

efter arbejde. Vi har derfor aftalt med Lin, at hun også giver et fagligt oplæg. 

 
Dagsordenen: 

 
1. Faglig udvikling på masteruddannelsen - nye tendenser og interessefelter v/Lin Adrian 

 

2. Censorkursus - baggrund, formål, problemstillinger og fokuspunkter v/Lone Severinsen 

 

3. Fælles praktisk start på online kurset - så tag I Padden med under armen 

 

4.  Er der særlige ' budska ber' I gerne vil have blive afleveret til universitetet ifm dette års 

censorberetning. Beretningen for studieåret 2017/2018 vedhæft es. 

 
5. Evt. 

 
Vi håber, vi ses -for det kunne jo også uden online kursus være sjovt at snakkes ved i vores kreds, hvor 

det nok ikke vil være svært at blive inspireret. 

 
 
 

Gode hilsner 

Lone, Hans og Lin 
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