
 

 

 

 
 Uddannelseskvalitet og 

studienævnsbetjening (SNUK), 

HE 

Aarhus Universitet  

Vennelyst Boulevard 9  

8000 Aarhus C 

Tlf .: 87167414 

Fax: 87150201 

E-mail:  stuf@au.dk 

www.au.dk 

 

 

 

Dato: 25.september 2014 

 
 

Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde den: 25. september 2014, kl. 16.30 – 17.00 

Sektion for Idræt, Dalgas Avenue, 8000 Aarhus C 

Møde mellem Censorformandskabet for Idræt, AU, AAU, SDU og KU 

 

Deltagere: Verner Møller, Mette Krogh Christensen, Lone Hansen  

 

Referent: Jeppe Norskov Stokholm, AU Studier 

 

 

Referat 

1. Opsamling på mødet med universiteterne 

Forløbet med mødet med studielederne fra SDU, AAU og AU blev drøftet, og 

der var enighed om, at det var forløbet godt. Det var en god og konstruktiv di-

alog, hvor flere væsentlige forhold blev afklaret.  

 

Herunder processen vedr. censorindberetningerne og dialogen med studiele-

derne i den forbindelse, processen omkring vedtagelsen af nye studieordnin-

ger samt formandskabets høringsret og ønsket om at harmonisere censor-

normerne på tværs af de fire universiteter. 

 

Sidstnævnte arbejdes der videre med, og Jeppe Norskov Stokholm udarbejder 

et oplæg, der i først omgang sendes til formandskabet med henblik på god-

kendelse.  

 
2. Censorernes eksamensindberetninger (JNST) 

Det var enighed om, at den eksisterende procedure fortsætter. Dvs. kommer 

der kristiske eksamensindberetninger fra censorerne, orienterer Jeppe Nor-

skov Stokholm censorformand Verner Møller mhp. at koordinere den efter-

følgende henvendelse til studieleder på det pågældende universitet, der har 

udbudt eksamenen.  

 

I forbindelse med henvendelsen til studielderen sætte de øvrige medlemmer 

af formandskabet CC på, således de er orienteret. 

 

Samtidig orienteres den censor, der har indsendt eksamensindberetningen 

om, at denne har foranlediget en henvendelse til studieleder på det pågæl-

dende universitet, der har udbudt eksamenen. 

 
3. Orientering vedr. 125-timers reglen (JNST) 
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Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at Rigsrevisionen aktuelt har fokus 

på 125 timers reglen vedr. brug af censorer. Denne betyder, at en censor mak-

simalt må varetage censoropgaver svarende til 125 timer i alt pr. semester. 

Dette uanset hvilket eller hvor mange universiteter man er tilknyttet som cen-

sor. 

 

Formandskabet blev enige om, at man vil orientere om reglen på censorkorp-

setshjemmeside, således at medlemmerne af korpset er informeret.   

 

Link til Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorve-

derlag” (særligt fokus på bilag 3, pkt.6): 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=5373 

  
4. Næste møde 

Næste møde afholdes i januar, 2015. Jeppe Norskov Stokholm udsender en 

mødedato. 

 
5. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=5373

