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Årsrapport for censorformandskabet ved tandlægeuddannelsen i Dan-

mark 2015 

 

Møde mellem tandlægeskolerne og censorformandskabet blev afholdt på 

Panum i København d.6. marts 2015. 

  

Deltagere: Censorformand Judith Autrup og censornæstformand Alireza Sahafi 

Carsten E. Thomsen (studieleder KU), Eva Karring (studieleder AU), Martin Stampe 

Noer (studiechef KU), Birgit Thomsen (sektionsleder, KU), Louise Ørnfeldt Schou 

(eksamenskontoret, KU) ,Anita Hansen (eksamenskontoret, KU), Jeppe Norskov 

Stokholm (sekretær for formandskabet). 

 

Referat af mødet 

Retningslinjer for tilsætning af censorer til de enkelte eksamener blev gennemgået og 

diskuteret ved formanden. Fra eksamenskontorerne blev oplyst, at det generelt var 

uproblematisk at finde censorer, men at der på grund af et begrænset antal censorer 

inden for flere fagområder var svært at følge reglerne for cirkulation. Eksamenskon-

torerne opfordredes til at søge efterbeskikkelse om nødvendigt. Det blev fra forman-

den pointeret, at det skal tilstræbes at anvende alle censorer mindst hvert andet år, at 

gensidig censur ikke må forekomme, og at censorerne ikke må være ansat på samme 

universitet.  

Eksamenskontorerne opfordredes til at indhente censorevalueringer fra de enkelte 

eksamensforløb. 

Judith Autrup orienterede om beskikkelse af flere censorer: At censorformandskabet 

forud for annonceringen af sidste opslag kontaktede studieledere og –nævn på AU og 

KU for  at indhente oplysninger om, hvor mange censorer de enkelte fagområder øn-

skede, samt om der var opstået behov for beskikkelse indenfor nye fagområder i rela-

tion til nye studieplaner.  Der har i 2015 været ønske om efterbeskikkelse af censorer 

indenfor flere fagområder, delvist begrundet i at der var for få knyttet til hvert fagom-

råde samt en ny studieordning på KU med opdeling af tværfaglige eksamener til mo-

nofaglige.  Endvidere har der været flere udtrædelser af censorer. Alle ønsker er ef-

terkommet. 
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Rejseafregningen Rejsud  på KU og honorarudbetaling blev igen påtalt som værende 

besværlig . 

Birgit Thomsen (KU) orienterede om, at Københavns Universitet har igangsat et ar-

bejde med henblik på at ensrette censurnormerne på det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet, og at Censorformandskabet for Odontologi vil blive orienteret. 

 

Andre aktiviteter: 

Der har været klage- og ankesager fra KU, hvor formanden er indtrådt i ankenævne-

ne.  

 

Censorformanden har repræsenteret censorerne ved det fælles aftagerpanelmøde 

for København og Aarhus Universiteter afholdt på Panum, KU  d. 3.december 2015. 

På mødet blev der orienteret om studiefremdriftsreformens betydning ved Eva Kar-

ring (AU) og Carsten E. Thomsen (KU). Nye studieordninger og klinikstruktur på 

tandlægeuddannelsen, KU, blev diskuteret.  

Da der er fremlagt ønsker om at reducere den eksterne censorfunktionens omfang til 

det minimum, der er fastsat i Eksamensbekendtgørelsen, blev det diskuteret, hvor-

vidt ekstern censur er værdigivende for eksameners kvalitet, og i hvilket omfang den 

kan erstattes med intern / ingen censur. Der var enighed om, at ekstern censur bidra-

ger væsentligt til kvalitetssikring af eksamenerne, samt sikrer den enkelte eksami-

nands retssikkerhed. Det blev påpeget, at ”ingen censur” var uacceptabelt. 

Jus ordning blev fremsat som et ønske fra studenterrepræsentanten, men med de nu-

værende besparelser inden for uddannelsområdet synes chancerne for en sådan ord-

ning ikke mulig.  

 

Censorformanden har deltaget i et fællesmøde for censorformænd, uddannel-

seschefer/studiechefer på de sundhedsvidenskabelige fakulteter, Panum, KU, 22 . 

oktober 2015. På mødet drøftedes censurnormer, mulighed for elektronisk udpegning 

af censorer, besparelser på ekstern censur på KU og evt. sammenlægning af censor-

korps. 

 

Der er udsendt orienteringsmateriale til censorkorpsets medlemmer om overgang til 

opgavebedømmelse via ny eksamensportal, ” Digital Eksamen”.  Denne indebærer, 

at eksamensopgaver nu skal rettes elektronisk, dvs. at censorer ikke kan få opgaverne 

tilsendt i papirversion, samt at karakterindberetninger også skal ske elektronisk. Sy-

stemet er påbegyndt sommeren 2015 på KU. 

 

I januar/februar 2015 er der udgivet en ny karakterbekendtgørelse med beskri-

velse af 7-trins-skalens enkelte trin, samt formelle krav til eksamensafholdelse. I be-

kendtgørelsen redegøres for ækvivalens til den tidligere karakterskala samt for krav 

til studieordningen.  7-tris-skalaen er oversat til engelsk og relationen mellem karak-

terskalaen og ECTS-skalaen er angivet.  
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Censorformandskabet har afgivet høringssvar vedr. ”ændringer til odontolo-

giuddannelsens 2011-bachelorstudieordning, Københavns Universitet” .  

Censorformanden finder det positivt, at de tværfaglige eksamener afløses af monofag-

lige udprøvninger, og håber dermed, at antallet af klage- og ankesager reduceres.      

 

Der er afgivet høringssvar til AU vedr. indførelse af ”digital eksamenspatient 

ved odontologisk embedseksamen, AU”. Dette tiltag er begrundet i, at institut-

tet ikke har ressourcer til at indkalde patienter med efterfølgende meget svære be-

handlinger. Denne eksamensform har allerede været anvendt ved eksamen  på KU i 

flere år uden problemer. Censorformandskabet havde derfor ingen indvendinger.   

 

Næste møde blev planlagt til marts 2016. 

Til orientering for censorkorpsets medlemmer har formandskabets sekretær, Jeppe 

Norskov Stokholm, fået andet arbejde på Aarhus Universitet. Vi takker Jeppe for godt 

og veludført arbejde, altid positiv og hjælpsom . 

Jeppe bliver midlertidigt erstattet af Drude Katrine Jørgensen (dkjo@au.dk). Alle 

henvendelser bedes dog rettes til Censorformandskab for Odontologi, HE Studier 

censorformandskab.odont.udd.he@au.dk. Denne mail passes også ved ferier og evt. 

sygdom.   

 

dato 

 

På formandskabets vegne 

 

 

Alireza Sahafi, næstformand      

Judith Autrup, formand 
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