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Møde den: 7. april 2016, kl. 17.00 – 19.00 (inkl. middag) 

Møde i Censorkorps for Tandlægeuddannelserne i Danmark 

 

Sted  

Aarhus Universitet, 

Tandlægeskolen 

Bygning 1611, lokale 121 B  

 

Deltagere 

Censorkorps for Tandlægeuddannelserne i Danmark og Censorformandskabet for Tand-

lægeuddannelserne i Danmark 

Referat 

 

 

Dagsorden  

 

1. Velkomst  

V/ Censorformand Judith Autrup 

 

Det undersøges, om det er muligt næste gang at afholde mødet i Odense.  

 

Censorformand Judith Autrup meddeler, at det er besluttet, at der afholdes to 

møde i censorkorpset i beskikkelsesperioden.   

 

Censorformanden gør korpset opmærksom på den hjemmeside hvorpå korpset 

kan orientere sig: http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-

eksamen/censorer/oplysninger-til-censorer/ 

 

2. Årsberetning 2015 

Bilag: Årsrapport for censorformandskabet ved tandlægeuddannelsen i Dan-

mark 2015 

 

Til efterretning (relevante punkter i årsrapporten diskuteres under de kommen-

de punkter i dagsorden) 

 

3. Censorernes eksamensindberetninger 

 Orientering om censorernes opgave ifm. eksamen – herunder også eksamens-

indberetning, der udgør et vigtigt led i kvalitetssikringen af uddannelserne 

 Status på antallet af eksamensindberetninger 

 Gennemgang og drøftelse af de stillede spørgsmål i evalueringsskemaet. Her-

under om de skal justeres. 

 

http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/oplysninger-til-censorer/
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/oplysninger-til-censorer/
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Der mangler oplysninger fra KU. Derudover er der problemer med indberetnin-

gerne til AU. Det administrative personale tager sig af dette og giver censorfor-

mandskabet besked.  

 

Korpset drøftede reglen om, at man ikke må censurere på samme universitet, som 

man har ansættelse på eller er Emeritus. Dog kan censorformanden berette, at 

man i begrænset omfang anvender censorer fra samme universitet, men ikke fra 

samme institut.  

 

4. Anvendelse af censorkorps 

Til orientering  

 

Der har været en del efterbeskikkelser, som censorformandskabet ønsker at und-

gå fremadrettet.  

Det forlyder dog fra det administrative personale, at det ikke har været vanske-

ligt at finde censorer.  

 

5. Orientering om fremdriftsreformen 

Birgit Thomsen (KU) orienterer om de nuværende regler (krav om tilmelding 

mv.) . Dog er det endnu uklart, hvad lempelserne (fjernelse af tilmeldingskrav) i 

bekendtgørelserne kommer til at betyde. De økonomiske konsekvenser ved 

”langsomme studerende” er ikke lempet, derfor vil reglerne formentlig ikke blive 

ændret væsentligt på de enkelte universiteter.    

 

6. Orientering fra studielederne – Nyt fra de respektive uddannelser på 

AU og KU (nye studieordninger mv.)  

Københavns universitet 

Kandidatuddannelsen: Farmakologi flyttes til bacheloruddannelsen for at undgå, 

at overflyttere mangler eksamen i farmakologi.  

  

Carsten Eckhart Thomsen orientere om, at KU har reduceret ekstern censur mod 

minimumskravet, som er 1/3 ekstern censur. Der er tale om følgende kurser:  

- Bacheloruddannelsen: 

- Cellevævsbiologi 

- Medicinsk genetik 

- Studium generale  

- Oral struktur og funktion 

Kandidatuddannelsen  

o Dentale materialer 

o Ortodonti 

 

Der er ikke (intern) censur på de nævnte eksamener. Censorformandskabet har 

tidligere i denne forbindelse afgivet høringssvar: Man mener, at det er bekym-

rende, at kvalitetssikringen er i fare, samt de studerendes retssikkerhed.     
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Censorkorpset drøfter, om man kunne bruge en rotationsordning med anvendel-

se af ekstern censur, på de forskellige eksamener for at kvalitetssikre eksaminati-

onen.   

 

7. Orientering om indførelse af Digital Eksamen på KU  

V. Birgit Thomsen: 

 

Censorerne skal ind i digital eksamen og hente opgaver og afgive karakterer.   

Der kan nu logges på systemet med NEM-ID. De censorer, der har prøvet det, er 

tilfredse.  

 

Censorkorpset har et ønske om, at de oplysninger, der er benyttet i digital eksa-

men, genbruges til afregning. Dette gælder specielt navne på eksaminander.  

 

8. Principper for variation af eksamensspørgsmål  

Bilag: Eftersendes (er tidligere udsendt til censorkorps af Jeppe Norskov Stork-

holm) Drude Katrine Jørgensen sender bilaget ud.  

 

Til efterretning  

 

9. Forslag til reduktion af censornormer 

Orientering om ændrede censornormer for BA-og KA- opgaver på KU 

 

Til efterretning   

 

10. Ændringer i studieordninger – AU og KU 

Københavns universitet har foretaget ændringer i studieordninger i et forsøg på 

at ensrette ml. AU: 

Se under pkt. 6 

 

 

11. Eventuelt 

 Spørgsmål fra korpset:  

Må censor blande sig i ved den mundtlige eksamination? Ja censor må stille 

uddybende spørgsmål, og han beder om tilladelse til ydereligere spørgsmål.  

 

 Forskel i lokaliteter på KU 

Det blev taget op i korpset, at der er lokaliteter på KU, hvor der er meget 

forskellige forhold for eksaminanderne. Det nævnes, at der er visse ste-

der i eksamenslokalerne, hvor det eksempelvis kan være vanskeligt at se 

detaljer i røntgenbilleder.  
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 Henvendelse fra censor i fysiologi og farmakologi 

Censorformandskabet har fået en henvendelse, hvor en censor kommer med ne-

denstående tre kritikpunkter: 

 

A. Kritik af skriftlig dansk, der findes i eksamensbesvarelserne. 

 

Censorformandskabet er enig i kritikken, men kender ikke til en løsning på dette. 

 

B. Kravene for at komme ind på studiet ønskes øget inden for fagene 

matematik, fysik og kemi 

 

Den adgangsgivende eksamen samt nedenstående specifikke adgangskrav er 

gældende for odontologi: 

Dansk A 

Engelsk B 

Matematik A 

Og en af disse kombinationer: 

Fysik B og Kemi B 

eller 

Fysik B og Bioteknologi A 

eller 

Geovidenskab A og Kemi B  

eller 

Kemi B og Biologi A og Fysik C 

eller 

Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A 

 

Kravene er ministerielt sat. Optagelseskvotienten: K1: 10,1 – K2 10,5 er i forvejen 

meget højt. Det vil være vanskeligt at øge kravene ydereligere.  

 

C. Ønsker undersøgelse af, hvilke adgangsgivende eksaminer de stu-

denter har, som ikke består i fysiologi. 

 

Det er desværre ikke muligt at koble de oplysninger og lave en sådan undersøgel-

se.  

 

http://bachelor.au.dk/optagelse/adgangskrav/

