
 

 

 

 
  

Aarhus Universitet  

 

 Tlf .:  

Fax:  

E-mail:   

 

 

 

 

Dato: 9. marts 2015 

Ref: JNST 

 
 

Side 1/2 

 
 

Møde den: 6. marts 2014 kl. 12.00-14.00 

 

Møde mellem Censorformandskabet, KU og AU 

 

Sted: Panum Instituttet, 23-1-10 

 

Deltagere:  

 

Censorformand Judith Autrup og Censornæstformand Alireza Shahafi  

 

Carsten E. Thomsen (Studieleder KU), Martin Stampe Noer (Studiechef KU), Birgit 

Thomsen (sektionsleder, KU), Louise Ørnfeldt Schou (eksamenskontoret, KU), Anita 

Hansen (eksamenskontoret, KU) 

 

Eva Sidelmann Kaaring (studieleder, AU) 

 

Jeppe Norskov Stokholm (sekretær for formandskabet) 

 

 

 

REFERAT 

 

Judith Autrup bød velkommen. 

 

1. Årsberetningen 2014 

Judith Autrup gennemgik kort årsberetningen. Der var ingen kommentarer her-

til fra mødets deltagere. 

 

2. Procedurer og retningslinjer vedr. valg og påsætningen af censorer til 

de enkelte eksamener 

Judith Autrup gennemgik kort retningslinjerne for, hvorledes påsætningen af 

censorer foregår.  

 

Københavns Universitet og Aarhus Universitet orienterede om, at det overordnet 

set er uproblematisk at finde censorer til de pågældende eksamener. Dog kan der 

være udfordringer med at opnå tilstrækkelig cirkulation i brugen af censorer fra 

gang til gang, da antallet af censorer inden for nogle af fagområderne er begræn-

sede.  

Censorformandskabet er opmærksom på problematikken. Judith Autrup oplyste, 

at man i forbindelse med den sidste beskikkelsesrunde lavede et genopslag mhp. 

at rekruttere flere censorer, således flere censorer kan varetage opgaver inden for 

de enkelte fagområder. Man er fra formandskabets side villig til at indstille til 

ministeriet, at der beskikkes yderligere censorer, hvis det opleves, at det er van-

skeligt at finde censorer inden for nogle konkrete fagområder. Hvis det er tilfæl-

det, opfordres universiteterne til at rette henvendelse til formandskabet. 
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Judith Autrup orienterede om, at der i forbindelse med den sidste eksamen på 

Odontologisk Klinik på Københavns Universitet var problemer med at udpege 

censorer. Formandskabet har der for bedt om at få censorforlagene til denne ek-

samen til godkendelse, inden eksamen afvikles. Louise Ørnfeldt Schou vil sørge 

for, dette sker. 

 

Martin Stampe Noer orienterede om, at Censorformandskabet for Medicin for-

søgsvis vil varetage opgaven med at påsætte censorer på nogle konkrete eksame-

ner på lægeuddannelserne på de universiteter, der udbyder disse. Censorfor-

mandskabet for Odontologi vil følge dette forsøg med interesse. 

 

3. Vedr. fejlrettelse af den ny karakterbekendtgørelse 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at der er foretaget en mindre rettelse i 

den nye karakterbekendtgørelse. Det drejer sig om omregningstabellen fra 13-

skale til 7-skala, hvor der var en fejl, der nu er rettet. 

 

4. Eventuelt 

Judith Autrup orienterede om, at der fortsat er problemer med Københavns Uni-

versitets rejseafregningssystem ”Rejs-Ud”. Birgit Thomsen vil tage kritikken med 

videre. 

 

Birgit Thomsen orienterede om, at der på Københavns Universitet er igangsat et 

arbejde med henblik på at ensrette censornormerne på tværs af de uddannelser, 

som Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet varetager sekretariatsfunktionen for.  

Censorformandskab for Odontologi vil blive orienteret om dette arbejde, når der 

er nyt. 

 

Det blev besluttet, at det kommende møde mellem Censorformandskabet, censo-

rerne og universiteterne skal afholdes på Syddansk Universitet i Odense.  

Datoen blev fastsat til torsdag den 3. marts, 2016. Censorformandskabet afhol-

der møde med repræsentanter fra KU og AU fra kl. 15.00 – 16.00, mens der af-

holdes møde mellem universiteterne, censorerne og Censorformandskabet fra 

16.00 til 18.00. 

Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at der bliver bestilt lokaler og forplejning til 

mødet, samt at der bliver udsendt invitationer til KU, AU og medlemmerne af 

censorkorpset. 

 

 

 

 


