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Udpegning. Udvalg om fremtidens censorordning
Danske Professionshøjskoler takker for Uddannelsesministeriets indkaldelse af 19. maj 2015 af forslag til
repræsentanter i Udvalg om fremtidens censorordning.
Danske Professionshøjskolers formand, rektor Harald Mikkelsen har i lyset af de helt udsædvanlige
høringsfrister i denne sag bedt sekretariatet videregive alle bemærkninger og indstille alle personer, som
medlemsinstitutionerne har bragt op. På den baggrund har Danske Professionshøjskoler flg. bemærkninger
og forslag:
Danske Professionshøjskoler finder det vigtigt, at udvalget sammensættes, så det har en bred forståelse af,
hvad en eksamen kan være. Ved forståelsen af en eksamen tages ofte udgangspunkt i, at en eksamen er en
prøve, der afleveres som en skriftlig redegørelse på papir. Dermed tages ikke højde for eksamener, der er
koblinger mellem produktioner og forskellige former for skriftlighed i form af refleksioner og andet, som
ikke svarer til en akademisk opgavetype. Udvalget skal have øje for det store spænd i uddannelser, deres
læringsmål og de deraf følgende afprøvninger ved eksamenen.
Danske Professionshøjskoler anbefaler, at der foruden de nævnte kompetencer udpeges en fra UC-sektoren,
der har indsigt i de studieadministrative sammenhænge vedr. censorallokering og samarbejde med censorer.
Danske Professionshøjskoler har flg. forslag til sammensætningen af udvalget:
Kvalitetschef Christian Moldt, UCSJ.
Motivering: Christian har specialistkompetencer ift. ”Viden om kvalitetssikring på såvel uddannelsesniveau
som institutionsniveau.” Der henvises til CV for Christian Moldt på:
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/christian-moldt(f6c785a8-dd7e-4bfd-a3ac-452d8c9c2efe).html
Uddannelsesleder Bodil Kirstine Møller, Jordemoderuddannelsen, Metropol.
Motivering: Indgår i Udvalg om fremtidens censorordning. Har konkrete erfaringer fra:
 Souschef Jordemoderuddannelsen 2003-2008
 Uddannelsesleder Jordemoderuddannelsen fra 2010 Udvikling af studieordning 2001
 Udvikling af studieordning 2009
 Medlem af kvalifikationsnævnet fra 2011-2015
 Leder af censorårsmøder for jordemoderuddannelsens censorkorps fra 2001-2014
 Udvikling af kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab på SDU 2014.
Uddannelsesleder Dan Eriksen, læreruddannelsen Professionshøjskolen UCC.
Motivering: Dan Eriksen har solid erfaring med eksamensadministration fra læreruddannelsen
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Uddannelsesleder Lars Schøtt Hansen, pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen UCC.
Motivering: Lars Schøtt Hansen er særligt stærk i forhold til ”Viden om samspillet mellem eksamen og
undervisning” og ”Viden om udvikling af eksamensformer”.
Chefkonsulent Niels Grønbæk Nielsen, UCL
Motivering: Relevant erfaring relateret til censorinstitutionen:
Læreruddannelsen
1998 - 2014
Beskikket censor i læreruddannelsen
2002 - 2011
Medlem af læreruddannelsens censorformandskab
2002 – 2014
Censornæstformand for faget Almen Didaktik
2006 - 2010
Næstformand i censorformandskabet
2010 - 2012
Formand for censorformandskabet
Universiteterne
2008 - Beskikket som censor ved de pædagogiske kandidatuddannelser ved Københavns Universitet,
Roskilde Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet som aftagercensor.
Rektor Birthe Friis Mortensen, UCS.
Motivering: UCS huser Cnsoradministrationen hos os. Birthe Friis Mortensen er involveret i sektorens
udredning af censorhonorering (som bekendt) og er som led heri i dialog med censorformændene om samspil
til Institutions- og uddannelsesakkreditering samt omsætning af viden fra censorinstitutionens arbejde i
kvalitet i uddannelserne.
Uddannelseschef Jonna Frølich, VIA.
Motivering: Der henvises til vedhæftede CV bl.a. med beskrivelse af Jonna Frølichs erfaring i
forhold til censorstrukturen vedlægges.
Studiechef Charlotte Egholm, Metropol
Motivering: Foruden de efterspurgte kompetencer CE har indsigt i de studieadministrative sammenhænge
vedr. censorallokering og samarbejde med censorer.
Afdelingsleder i Studieservice Ramus Weinreich Holm
Motivering: Foruden de efterspurgte kompetencer har RWH indsigt i de studieadministrative sammenhænge
vedr. censorallokering og samarbejde med censorer.

Med venlig hilsen

Marianne la Cour Sonne
Direktør
Danske Professionshøjskoler

Ny Vestergade 17 st. tv.

1471 København K

uc-dk@uc-dk.dk

uc-dk.dk

+45 3338 2200

SIDE 2 AF 2

