Skolen for klinikassistenter, tandplejere og tandteknikere. Censorformandsskabets årsberetning 2010

1. Censorformandskabets sammensætning
Censorformand:
(genvalgt april 2010)
Overtandlæge Ingelise Hansen
Tapdrupvej 132
8800 Viborg
ihan@aarhus.dk
Censornæstformand:
(genvalgt april 2010)
Overtandlæge Poul Folke
Plejlen 75
8800 Viborg
pfc@viborg.dk
Censornæstformand:
(genvalgt april 2010)
Overtandlæge Lene Esmark
Carl Feilbergsvej 7
2000 Frederiksberg
lees01@frederiksberg.dk
2. Censorformandskabets arbejde
September 2009
Modtaget sammenskrivning af tilbagemeldingsskemaer for tp. og kl. tandtek. (Århus) og tp. (København).
Modtaget mail fra UVM om frist for aflevering af årsberetning.
Modtaget skabelon fra UVM orientering om indhold i årsberetning.
Udarbejdelse af årsberetning 2009.
Afsendt årsberetning til UVM for perioden 2008-09 i samarbejde med SKT i Århus og København.
Modtaget invitation fra UVM til årlige fælles censorformandsmøde i Kbh.
Korrespondance pr. mail vedr. vores deltagelse i censorformandsmøde i Kbh. den 27. nov.
Oktober
Modtaget mail fra UVM med bekræftelse af modtagelse af Årsberetning 2009.
Korrespondance med UVM om afbud fra formand og to næstformænd i årsmødet den 26. nov.
November
Eksamensplan vinter 2010. Kbh.
Endelig eksamensplan, dec 09/ jan. 2010. Århus .
Gennemgået UVM’s rapport om censorformandskabernes årsberetninger 2009.
December
Alle censorer får UVM’s rapport om censorformandskabernes årsberetninger
Overvejelser vedr. mail fra UVM om Tema 2010 til årsberetning 2010.
Januar 2010
Modtaget og læst/videreformidlet referat fra UVM vedr. censorformandsmødet 26. nov. 2009.
Februar
Mail med UVM’s udmelding om Tema i årsberetning 2010.
Marts
Liste over beskikkede censorer. Kbh.
Kopier af breve til censorer, vedr. Maj/juni eksamen 20. Kbh.
April
Endelig eksamensplan sommer 2010. Århus.
Genbeskikkelse af censor. Århus.
Maj
Anke over karakter i Generel medicin. Kbh.
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Juni
Modtaget brev fra Sten Nørmark til klageren vedr. sammensætning af ankeklagenævn. Kbh.
Juli
Modtaget afgørelse vedr. anke over karakter i Generel medicin. Kbh
Opfølgning vedr. udarbejdelse af censorformandskabsberetning 2010
Mail til Søren Dam om en opdateret censoroversigt, da eksisterende oversigt mangler navne
Udarbejdelse af årsregnskab og aktivitetsoversigt for 2009
September
Modtaget retningslinier fra UVM om årsberetning. Videresendt til Sten Nørmark.
Godkendt 5 nye censorer (Kbh.
Godkendt 1 ny censor (Kbh.
Modtaget bidrag til Årsberetning 2010 mhp færdiggørelse.

3. Censorkorpsets størrelse
Antal censorer for perioden 2010- 2014:
Tandplejeruddannelsen:
Kliniske Tandteknikeruddannelse:

53, heraf 35 aftagercensorer
4, heraf 4 aftagercensorer

Antal afbeskikkelser i 2010:
Antal nybeskikkelser i 2010:

14
6

Det betydelige antal afbeskikkelser skyldes eksamensbekendtgørelsens krav om at 25% af
censorkorpset skal udskiftes efter hver 4-årsperiode.
4. Censorkorpsets arbejde
Der har ikke været afholdt arrangementer for tandplejeruddannelsens / tandteknikeruddannelsens
censorkorps i det foregående undervisningsår, hverken ved SKT/AU eller SKT/KU. En sondering
blandt censorerne viste, at tilslutningen til et møde i år ville blive meget lille på trods af en generel
interesse.
5. Grundlaget for eksamen
Prøver er afholdt i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i
uddannelsesbekendtgørelserne og de heraf afledte studieordninger og fagbeskrivelser jf.
Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 1016 af 24. august 2010, §
25 stk. 1, litra 1).
6. Eksamensforløbet
Prøverne er gennemført i overensstemmelse med gældende regler i studieordninger og
fagbeskrivelser (jf. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, nr. 1016
af 24. august 2010, § 25, stk.1, litra 2). Eksaminanderne har fået en ensartet og retfærdig behandling
og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for
karaktergivning og øvrige regler for uddannelserne (jf. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i
erhvervsrettede uddannelser nr. 1016 af 24. august 2010, § 25, stk.1, litra 3).
Censor i Psykologi ved tandplejeruddannelsen i Århus har påpeget, at hun synes det er svært at
vurdere, hvilke muligheder eksamensformen giver for at vurdere det faglige niveau hos de
studerende, men at spørgsmålene har stillet krav om viden og begreber der kan og skal anvendes i
praksis.
Censor i pædodonti og ortodonti ved tandplejeruddannelsen i Århus har påpeget, at
reeksaminationer med meget få studerende (2 ud af 4 bestået), giver et ekstra tidsforbrug. Det
samme gælder censor i mikrobiologi ved tandplejeruddannelsen i København.
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En censor i afgangsprojekt ved tandplejeruddannelsen i Århus fandt tidsplanen for eksamination for
presset. To censorer mener, at helheden i afgangsprojektet bliver mindre gennemarbejdet, når hver
eksaminand skal tydeliggøre deres egen skriftlighed og at analyse og konklusion ikke i alle tilfælde er
sammenfaldende. Dette vanskeliggør den individuelle karaktergivning i gruppeprojekter.
Censor i mundtlig anatomi for den kliniske tandteknikeruddannelse i Århus fandt
eksamensadministrationen samt timeforbruget ikke tilfredsstillende, da vedkommende ikke var
blevet informeret om reglerne.
Censor i pædodonti ved tandplejeruddannelsen i København følte sig presset til at godkende
opgavesættet på meget kort tid og fik ikke mulighed for at se standardbesvarelsen.
Censor i cariologi ved tandplejeruddannelsen i København finder tiden til godkendelse af opgavesæt,
censurering samt censureringsmøde utilstrækkelig (30 minutter pr. eksaminand honoreres).
Censor i psykologi ved tandplejeruddannelsen i København finder det svært at vurdere det faglige
niveau hos de studerende ved hjælp af skriftlige prøver.
Censorerne i pædodonti og radiologi finder de studerendes faglige niveau ved årets eksaminationer
mindre godt.
Ved SKT/AU har der i årets løb været 2 sager, hvor studerende har klaget over den tildelte karakter,
heraf to i forbindelse med eksterne prøver. Sagerne er behandlet i overensstemmelse med
eksamensbekendtgørelsen og er resulteret i, at karakteren ikke blev ændret.
Ved SKT/KU har der i årets løb været 3 sager, hvor studerende har klaget over den tildelte karakter,
alle i forbindelse med eksterne prøver. Den ene klage blev trukket tilbage af den studerende, de
øvrige to sager er behandlet i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsen. Den ene resulterede
i at karakteren 00 blev ændret til 02, den anden i at karakteren 4 blev fastholdt. Fastholdelsen
medførte en anke, som blev behandlet i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsen og
resulterede i at karakteren blev fastholdt.
7. Samarbejde
Samarbejdet mellem institutionerne, censorformandskabet og censorerne fungerer generelt fint, jf.
de udfyldte tilbagemeldingsskemaer fra censorerne.
8. Konklusion
Kritik er taget til efterretning, der er ved begge skoler gennemført forholdsregler til at afhjælpe de
påpegede mangler og kritik. Prøverne og samarbejdet mellem censorkorps og skolerne er generelt
forløbet fint.
Eksaminator i pædodonti i København, der afleverede eksamensopgavesættet meget sent, er ophørt
som lærer/eksaminator.
Uden at der er evidens for påstanden, kan det overvejes, om det varierede generelle
studieegnethedsniveau for studerende, der blev optaget i 2008, hvor de konkrete optagelseskrav var
mindre end normalt på grund af begrænset søgning overalt i uddannelsessystemet, har afspejlet sig i
nogle af eksamensresultaterne.
I tilknytning til at dagspresse og TV-aviser i starten af april var præget af stort opsatte reportager
vedr. postulerede fejlfyldte eksaminer på landets medicinske fakulteter, sendte skolechefen (Kbh.) et
brev til alle eksaminatorer med retningslinier for udarbejdelse af opgavesæt til prøver (Bilag 1)
Tema: Tidssvarende eksamensformer
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Undervisningsministeriet udstikker hvert år et særligt tema, som alle censorformandskaber skal
fokusere på. I 2010 er temaet ”Koblingen mellem teori og praktik”
På grund af en administrativ fejl har censorerne ved tandplejeruddannelsen og den kliniske
tandteknikeruddannelse i Århus fået udleveret temaspørgsmålene fra 2009 i stedet for fra 2010.
Nedenstående baserer sig derfor udelukkende på svar fra tandplejeruddannelsen i København.
Tandplejeruddannelsen i København:
For eksaminer afholdt i sommeren 2010 blev censorerne bedt om at vurdere og kommentere
nedenstående tre spørgsmål ud fra målbeskrivelsen i fagbeskrivelser for de enkelte fag.
Der var 3 ud af 7 censorer, som svarede på spørgsmålene (censorerne i fysiologi, parodontologi og
radiologi).
Spørgsmål 1:
”Vurder den givne eksamensforms tilrettelæggelse i forhold til de opstillede læringsmål for faget"
Alle tre vurderede at den afsatte prøvetid var passende og at de studerende testes tilstrækkelig dybt i
pensum. De studerende havde ikke adgang til hjælpemidler, og det mente to af censorerne var en
fordel, mens den tredje ikke svarede.
Spørgsmål 2:
”Vurder hvorvidt den eksisterende eksamensform afspejler den profession, den studerende kommer
ud i."
To af censorerne mente ikke at eksamensformen svarer til det, de studerende kan forventes at møde i
praksis, hvorimod censor i radiologi var af modsat mening for dette fags vedkommende. To censorer
fandt at eksamen i højere grad burde digitaliseres i modsætning til den tredie censor.
Spørgsmål 3:
”Vurder hvorvidt der kunne være en alternativ eksamensform/-planlægning, der ville være mere
hensigtsmæssig til afdækning af, om de studerende har opnået de ønskede læringsmål."
To af censorerne var modstandere af færre eksaminer med større fagligt pensum, den tredje
efterlyste en stor klinisk tværfaglig eksamen med patienter i slutningen af studiet.
(Censorformandskommentar: Det er der rent faktisk.)
Ingen havde nogen mening om hvordan man kunne undgå muligheden for snyd blandt de
studerende.
Temaet for 2010 blev først udmeldt til uddannelserne i januar 2010, så de nye spørgsmål kunne ikke
nå at komme med i censorspørgeskemaerne for vintereksamensterminen 2010.
Tandplejeruddannelsen er en 2½-årig uddannelse, hvis afsluttende prøver netop ligger i
vintereksamensterminen. Det vanskeliggør tolkningen af de modtagne svar vedrørende temaet
'tidssvarende eksamensformer', da det netop er de afsluttende prøver, der i størst grad afspejler
tandplejerprofessionen i sin helhed, mens censorsvarene vedrører de specifikke prøver, de
studerende stilles over for tidligere i uddannelsen.
Det vil gøre censortilbagemeldingerne mere aktuelle, hvis institutionerne allerede i starten af
december kan blive orienteret om det kommende års tema og temaspørgsmål.
10.

Tendenser
Tandplejeruddannelsen står foran en gennemgribende revision i forbindelse med ændring til en
professionsbacheloruddannelse. Det vil være hensigtsmæssigt i den forbindelse at se nærmere på,
hvordan man kan gøre flere af prøverne professionsrelaterede og digitaliserede.

11.

Nye tiltag
Nej, ikke i år, men det forventes at komme i 2011 i relation til en gennemgribende
uddannelsesændring.
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