Censorformandskabet årsberetning 2012-13:
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

lene@esmark.biz
2. Censorformandskabets arbejde
Siden fremsendelsen af Årsberetningen for perioden 2011-2012 har der været følgende aktiviteter knyttet til
formandskabets funktion:
September 2012
21.09 Reminder om aflevering af Årsberetning 2012 fra Simone Becker Styrelsen for Videregående
Uddannelser og Uddannelsesstøtte
24.09 Sendt mail om censormøde i Kbh. den 24. okt. til næstformænd
24.09 Korrespondance om Årsberetning (Ulla L.)
27.09 Korrespondance med Sten Nørmark, Kbh. om Årsberetning
Oktober
05.10 Reminder om Årsberetning 2012 fra Simone Becker.
05.10 Næste års tema for årsmøde og formidling heraf. Simone Becker
09.10 Henvendelse pr mail til SKT i Kbh. og Aarhus, samt Poul Folke om Årsberetning 2012
13.10. Korrespondance med Ulla Lindtoft
15.10 Reminder om aflevering af Årsberetning 2012 fra Simone Becker
17.10 Rykket for censortilbagemeldingsskemaer Aarhus.
24.10 Spørgsmål fra Lene Martinusen vedr. lønforhold på bachelor uddannelse
25.10 Bedt om eksamensoversigt vedr. den nye bacheloruddannelse i Aarhus Lene Marinussen
25.10 Fået censortilbagemeldingsskemaer. Aarhus.
28-10 Færdiggørelse og viderefremsendelse af Årsberetning 2012
29.10 Afsendt Årsberetning til UVM for perioden 2011/12 i samarbejde med SKT i Aarhus og København
30.10 Simone Becker, UVM, mail om årsmøde dagsorden og materiale
30. 10 Mail og formidling til Lene Esmark om deltagelse i Årsmødet
November
02.11 Kontaktet næstformand Lene Esmark om deltagelse i årsmøde
14.11 Kontakt til Simone Becker, UVM, om tilmelding til årsmøde
24.11 Bedt studieleder Ulla Lindtoft om at få tilsendt eksamensplaner for vinter fra både Aarhus og Kbh
24.11 Fået tilsendt eksamensplaner for vinter fra Aarhus
30.11 Fået tilsendt eksamensplaner for vinter fra Kbh
December
01.12 Studieleder Lene Meilstrup Martinussen, ny studieleder I Aarhus
Januar
16.01 Godkendelse af censor (Lisa Bøge Christensen) København.
Februar
11.02 Overvejelse om og mail om censor/professionsuddannelsen. Aarhus. Ulla B. Lindtoft.
20.02 Beskikkelse af nye censorer (Ulla B. Lindtoft)
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Marts
12.03 Materiale fra censorformandskabets årsmøde 2012
April
24.04 Høringsudkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser
og professionsbacheloruddannelser m.fl.
29.04 Mail til skolechef Bo Danielsen og Hanne Mohr om Skabelon til censorformandskabernes årsberetning
Maj
02.05 Henvendelse fra professionshøjskolernes Censorsekretariat og formidling
14.05 Forespørgsel om beskikkelse af censor (Ulla L) Aarhus
28. 05 Godkendelse af indstilling om beskikkelse (Aarhus)
Juni/juli
06.06 Korrespondance med Sten Nørmark om beskikkelse af 4 censorer. Kbh.
03.07 Korrespondance vedr Bekendtgørelse om videreuddannelsen i odontologisk praksis. Aarhus
05.07 Korrespondance vedr. den kliniske tandteknikeruddannelse. Aarhus
09.07 Bedt studieleder Lene Meilstrup Martinussen om eksamensdatoer.
09.07 Høringssvar vedr. videreuddannelsen i odontologisk praksis.
10.07 Forberedelse af tale til SKT’s fejring af 40 års jubilæum
August
05.08 Mail til Lene og Sten om Skabelon til censorformandskabernes årsberetning
06.08 Korrespondance vedr. den kliniske tandteknikeruddannelse Lene Meilstrup Martinussen. Aarhust
14.08 Korrespondance vedr. Censorformandskabets årsberetning Lene Meilstrup Martinussen. Aarhus
September
03.09 Mail fra Ministeriet om årsmøde og årsberetning
03.09 Mail til Poul Folke og Lene Esmark om årsberetning og årsmøde
04.09 Svar fra Lene Esmark. Kan ikke deltage.
17.09 Beskikkelse af ny censor Cand. Mag Anne Jørgensen
24.09 Mail vedr godkendelse af beskikkelse af ny censor Cand. Mag Anne Jørgensen
27.09 Reminder om aflevering af Årsberetning 2012 fra Simone Becker Styrelsen for Videregående
Uddannelser og Uddannelsesstøtte
28.09 Korrespondance om Årsberetning Lene Meilstrup Martinussen om filformat og sidste justeringer
30.09 Afsluttende justering af Årsberetning til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser

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

67 heraf 36 aftagercensorer (KBH)
4, heraf 4 aftagercensorer

Antal afbeskikkelser i 2012:
Antal nybeskikkelser i 2012:

Ingen
1(KBH) 9 (Aarhus)

4. Censorkorpsets arbejde
Der har ikke været afholdt arrangementer for tandplejeruddannelsens censorkorps i det foregående
undervisnings år.
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).
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Prøver for andet studieår er afholdt i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i
bekendtgørelse om uddannelse af tandplejere og kliniske tandteknikere af 22/08/1996 og den heraf
afledte studieordning og fagbeskrivelse jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i
tandpleje nr. 731 af 25/06/2011, § 6 stk. 3.
Prøver for første studieår samt overgangsordningen for tredje studieår for studerende med ønske
om professionsbacheloruddannelse er afholdt i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er
fastsat i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje nr. 731 af 25/06/2011,
Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) af 25. april 2012,
modulbeskrivelser for modul 1 - 4 samt overgangsstudieordningen for studerende optaget før 1.
august 2011 med ønske om professionsbacheloruddannelsen. Alle tredieårsstuderende ønskede at
færdiggøre uddannelsen efter overgangsreglerne til professionsbacheloruddannelsen på SKT/KU. På
SKT/AU fravalgte 6 studerende overgangsordningen til professionsbachelor i tandpleje.

6. Eksamensforløbet
Prøverne er gennemført i overensstemmelse med gældende regler i studieordninger,
modulbeskrivelser og fagbeskrivelse (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).
Mange af de 15 svarende censorer fra København har skrevet rosende tilbagemeldinger på spørgsmål
i det strukturerede censorevalueringsskema. Følgende kritiske bemærkninger var anført:
En af censorerne i den nye modulprøve 4 (mundtlig eksamen på basis af gruppesynopsis)
skrev, at hun ikke havde fået udmeldt rammer "til forberedelsen" af eksaminationen.
Censor i pædodonti vurderede at bruge mere tid til censurering end hun lønnes for (½ time
pr. skriftlig opgavebesvarelse).
Censor i parodontologi ønsker besvarelserne tilsendt rekommanderet, så de ikke fylder i
postkassen. Andre censorer frabeder sig rekommanderet tilsendelse, da de så skal på
posthuset og hente brevet. Divergensen minimeres fremover, da uddannelsen går over til
digital besvarelse af alle skriftlige prøver.
To censorer ved den afsluttende mundtlige klinikpatienteksamination bemærkede, at der
ikke var opgivet pensum, men at de eksaminerede svarende til alle uddannelsens
overordnede mål.
Censor i pædodonti fandt de studerendes faglige niveau mindre godt, hvilket hun også havde
bemærket to år tidligere.
En af censorerne ved modulprøve 4 bemærkede, at der manglede klarhed over, hvilke mål de
studerende skal vurderes ud fra, idet der i vejledningen var anført flere sæt mål, hvilket var
forvirrende for både censor og studerende. Hun anførte, at en synopse måske ikke er den
rigtige form, idet hun fandt, at hun i højere grad blev præsenteret for et
"miniafgangsprojekt".
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Censor i pædodonti bemærkede, at hun af og til havde indtryk af snyd i de skriftlige
besvarelser (uden hjælpemidler), idet samme forkerte svarformulering gik igen. Hun angav
samtidig, at hun ikke havde forslag til, hvordan det undgås.

På SKT/AU har to censorer på tandplejeruddannelsen(distribueret 9) meldt tilbage på den nye
digitale evaluering. Dette skyldes, at linket til evalueringen ikke blev sendt med informationsbrevet.
Da fejlen blev opdaget, fik censorerne kun 4 dage at melde tilbage i. Begge censorer har evalueret
udprøvningen på modul 4 og modul 12 (overgangsordningen).
På spørgsmål om eksamensadministrationen vurderede begge censorer, at de kun var 50 %
tilfredse
Med informationen om de formelle eksamensbestemmelser og studieordninger var der 100
% tilfredshed
Begge censorer havde 50 % tilfredshed omkring overensstemmelse mellem timeforbrug og
de udmeldte regler om timeforbrug
På spørgsmålet om eksaminationens relevans og dækningsgrad i forhold til pensum var der
50 % tilfredshed
Med hensyn til relevans og omfang af eksamenspensum i forhold til fagområdet var der 50 %
tilfredshed fra begge censorer
På spørgsmål om hvilke muligheder eksamensformen giver for at vurdere det faglige niveau
hos den studerende, havde begge censorer 100 % tilfredshed
Begge censorer svarede med 50 % tilfredshed, da de vurderede de studerendes faglige niveau
ved dette års eksaminer
På den kliniske tandteknikeruddannelse har to censorer (distribueret 11) evalueret. Begge censorer
har evalueret protetisk klinik og klinisk oral fysiologi.
På spørgsmål om eksamensadministrationen vurderede begge censorer, at de 100 % tilfredse
Med informationen om de formelle eksamensbestemmelser og studieordninger var der 33 %
og 67 % tilfredshed
Begge censorer havde 100 % tilfredshed omkring overensstemmelse mellem timeforbrug og
de udmeldte regler om timeforbrug
På spørgsmålet om eksaminationens relevans og dækningsgrad i forhold til pensum var der
50 % tilfredshed
Med hensyn til relevans og omfang af eksamenspensum i forhold til fagområdet var der 50 %
tilfredshed fra begge censorer
På spørgsmål om hvilke muligheder eksamensformen giver for at vurdere det faglige niveau
hos den studerende, havde begge censorer 33% tilfredshed
Begge censorer svarede med 50 % tilfredshed, da de vurderede de studerendes faglige niveau
ved dette års eksaminer
Ved SKT/KU har der i årets løb været tre sager, hvor studerende har fremsendt begrundede klager
over den tildelte karakter, heraf to i forbindelse med eksterne prøver. De er behandlet i
overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsen. Alle tre sager resulterede i, at den oprindelige
karakter (to gange 7 samt 10) blev hævet. En ubegrundet klage blev afvist med anmodning om
tilsendelse af en begrundelse, hvilket ikke blev modtaget. Alt i alt er der i det forløbne år modtaget
betydeligt færre klager end tidligere, og de har alle været berettigede.
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Ved SKT/AU har der i årets løb været 6 sager på tandplejeruddannelsen, hvor studerende har klaget
over den tildelte karakter. I alle sager blev karakteren fastholdt. Sagerne er behandlet i
overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsen.
To studerende er blevet nægtet 2. dispensation af 1. års reglen og en studerende er blevet nægtet 4.
gangs dispensation til eksamen i odontologisk klinik på 4. semester.
Der har været tre sager om formodet eksamenssnyd i forbindelse med bachelorprojektet på
overgangsordningen. To af sagerne blevet sendt videre og behandlet af Uddannelses Juridisk service
AU. De to første sager endte begge i en advarsel og en annullering af eksamensbesvarelsen. Den
sidste sag blev afvist som snyd.

7. Samarbejde
Samarbejdet mellem institutionerne, censorformandskabet og censorerne fungerer generelt fint, jf.
de udfyldte tilbagemeldingsskemaer fra censorerne, hvor der er anført flere rosende bemærkninger.
8. Konklusion
Kritik er taget til efterretning, der er gennemført forholdsregler til at afhjælpe de påpegede mangler
og kritik. Prøverne og samarbejdet mellem censorkorps og skolerne er generelt forløbet fint.
Undervisningsministeriet havde ikke udstukket noget særligt tema, som alle censorformandskaber
skulle fokusere på. SKT/KU har inkluderet temaspørgsmålene fra 2010 i evalueringsskemaet, og
svarene er med i ovenstående summering
9. Tendenser
Tandplejeruddannelsen står foran en gennemgribende revision i forbindelse med ændring til en 3årig professionsbacheloruddannelse i tandpleje. Der bliver for hvert kerneområde og modul i den nye
uddannelse set nærmere på, hvordan man kan gøre prøverne færre, bredere, professions-relaterede,
reflekterende med brug af hjælpemidler, digitaliserede og i tilladt grad samarbejdsrelaterede. Det vil
være hensigtsmæssigt i den forbindelse at se nærmere på, hvordan man kan gøre flere af prøverne
professionsrelaterede, så man tilgodeser den tværfaglige dimension. Desuden bør bedømmelsen
omfatte en ligelig vurdering af de studerendes evne til at kombinere viden fra forskellige fag og
kombinere teori og praktik.
11.

Nye tiltag
Tandplejeruddannelsen er i gang med en gennemgribende revision i forbindelse med ændring til en
3-årig professionsbacheloruddannelse i tandpleje.
Der er betydeligt færre prøver i den 3-årige professionsbacheloruddannelse end i den hidtidige 2½årige tandplejeruddannelse, men de er mere omfattende og fagintegrerede. For hvert kerneområde
og modul i den nye uddannelse bliver der set nærmere på, hvordan man kan gøre prøverne bredere,
professions-relaterede, reflekterende med brug af hjælpemidler, digitaliserede og i tilladt grad
samarbejdsrelaterede.
SKT/AU:
Der er udarbejdet en overgangsordning for tandplejerne på den 2½ årig uddannelse, og censorerne
har modtaget en mail med beskrivelse af professionsbachelorprojektet. På SKT/AU skal der i nær
fremtid afholdes møde om udarbejdelse af en censorvejledning til bachelorprojektet. De første
professionsbachelorprojekter er blevet bedømt sommeren 2012.
Der er ved at blive udarbejdet revideret studieordning på den kliniske tandteknikeruddannelse på
SKT/AU. Studieordningen vil blive sendt til censorformanden til gennemlæsning.
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