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Formandskabet 
 
Censorformandskabet er sammensat som følger: 
 
Professor Verner Møller, Institut for Idræt, Aarhus Universitet (formand) 
  
Lektor Mette Krogh Christensen Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet 
  
Direktør Lone Hansen Anti Doping Danmark 
  
Efter et turbulent 2012, hvor omorganiseringen af Aarhus Universitets administration og IT-
system afstedkom en del problemer med censorkorpsets elektroniske værktøjer, er tingene 
faldet i hak og en mere brugervenlig hjemmeside etableret. 
http://health.medarbejdere.au.dk/censorer/oplysninger-til-censorer/censorformandskabet-
i-idraet/. Som opfølgning på mødet med censorkorpset 2012 hvor det, i forbindelse med 
drøftelse af optimering af brugen af censorkorpset medlemmer, blev påpeget, at det var 
vanskeligt at vælge ”ukendte” men potentielt kvalificerede censorer, når de eneste 
censoroplysninger på listen i visse tilfælde var et navn og en kontaktadresse, iværksatte 
censorformandskabet indsamling af censorernes kompetenceprofiler. Dermed skulle 
problemet være løst, om end der endnu er plads til forbedring i form at standardisering af 
oplysningerne. Den forestående beskikkelse af nyt censorkorps er en oplagt mulighed for 
optimering heraf. 

 

Møde i censorformandskabet 

Censorformandskabet afholdt møde på Institut for Folkesundhed – Sektion for Idræt d. 17 
september 2013. På mødet blev blandt andet den forestående censorbeskikkelse for 
perioden 2014-18 diskuteret, og en tidsplan for proceduren aftalt. Det nye censorkorps skal 
være på plads i foråret 2014. I forbindelse med beskikkelsesrunden kontakter Jeppe Norskov 
Stokholm, der er sekretær for formandskabet, eksaminatorerne på de fire universiteter. 
Formålet er at opfordre eksaminatorerne til at ønske beskikkelse af og kontakte mulige 
censorkandidater, der kan søge om beskikkelse. Målet er herigennem at få et stort felt af, 
ansøgere og samtidig få sikret et fuldt dækkende korps, så antallet af anmodninger om ad 
hoc beskikkelser minimeres. 

 

Ad Hoc beskikkelser 
Igen i år har der været en del ansøgninger om ad hoc-beskikkede censorer, hvilket kan 
forekomme overraskende i betragtning af det betydelige antal censorer, der er på 
censorlisten. En medvirkende årsag er formentlig fortsat, at der siden censorkorpsets 
seneste beskikkelse samlet set er sket en markant ekspansion på landets idrætsuddannelser, 
hvorfor behovet for censorpåsætning har været stigende, og censorerne inden for visse 
områder har været efterspurgt i et uoverkommeligt omfang. Censorformandskabet har 
derfor i behandlingen af indkomne anmodninger atter i år antaget en forholdsvis pragmatisk 
holdning, om end vi på grund af de gældende regler har fundet det nødvendigt med en 
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opstramning af proceduren i forbindelse med ansøgninger om ad hoc beskikkelser. Vi har 
noteret os, at det har vakt nogen irritation, at censorformandskabet har anlagt en mere rigid 
linje. Censorformandsskabet har forståelse for frustrationerne over, hvad der kan opleves 
som bureaukratiske forhindringer/forhalinger. Censorformandskabet er imidlertid forpligtet 
af en bekendtgørelse, som siger, at ad hoc beskikkelser kun kan gives i særlige, tilfælde hvor 
der foreligger tungtvejende grunde. Lad os derfor igen benytte lejligheden til at rekapitulere 
bestemmelserne: Der er tre faktorer, som skal opfyldes for godkendelse af indstillede 
eksterne censorer. 

1) ”Indstillede censor skal være med i Censorkorpset for Idræt.” Vi har derfor nu bedt om, at 
censorlistens potentiale gennemgås nøje, at potentielle kandidater forespørges, og en liste 
over de forespurgte fremsendes, før anmodning om ad hoc beskikkelse kan gives. 

2) ”Den foreslåede censor skal være fagligt kvalificeret i forhold til den pågældende 
eksamen.” Her vil vi igen gøre opmærksom på, at dette ikke betyder, at censor behøver 
være ekspert på det specifikke forskningsområde. Det er tilstrækkeligt, at vedkommende har 
generel ekspertise inden for området.  

3) ”Samme censor må ikke bruges mere end tre gange i træk.” Med de nye søgeredskaber er 
det blevet lettere at orientere sig om mulige censoremner. Censorformandskabets tidligere 
opfordring til institutionerne om at være behjælpelig med at honorere det ministerielle krav 
om, at alle medlemmer af censorkorpset bruges, ser desuden ud til at være blevet 
efterlevet. Det takker vi for. 

 
Eksamensindberetninger 
 
Alle censorer har pligt til at skrive en eksamensindberetning efter afsluttet eksamen. 

I den forløbne periode har vi modtaget 79 eksamensindberetninger. Disse er indkommet fra 
31 af de 138 censorer på listen. Indberetninger skal ikke kun foreligge, når der er problemer 
at påtale, men også når eksamen er afviklet uproblematisk. Det er tillige meget velkomment 
med kommentarer om positive oplevelser i forbindelse med eksamensafvikling og 
eksamensformer, idet indberetningerne bruges til kvalitetssikring og -udvikling af 
idrætsuddannelsen. Idet vi i forbindelse med mødet i censorkorpset i 2012 blev gjort 
bekendt med at kritiske indberetninger har passeret censorformandskabet ubemærket – et 
forhold som var en konsekvens af at der ikke fandtes en procedure for behandling af 
indberetningssvar – er der nu rettet op på det. I den forløbne periode er der imidlertid blot 
indkommet en kritisk indberetning, som er videreformidlet til de institutionsansvarlige med 
henblik på at få udredt og adresseret kritikpunkterne i indberetningen. 

  
 Ankenævn 
 
Klagesager: Censorformandskabet modtog i de to første år af beskikkelsesperioden 6 
anmodninger om nedsættelse af ankenævn i forbindelse med studenterklager. I seneste 
periode har der kun været en klagesag, hvilket censorformandskabet ser som et muligt tegn 
på, at reglen om at et ankenævn nu både kan justere eksamenskarakteren op og ned, har 
haft den tilsigtede effekt. 

 



 
 
På vegne af censorformandskabet 

Verner Møller                                      
  
censorformand 
  
  
31 August 2013 
  


