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Årsrapport for censorformandskabet ved 

odontologi i Danmark 2020 

  

Censorformandskabets formand er Judith Autrup, tandlæge, lic. odont (autrup@oncable.dk) 

 

Næstformand er Alireza Sahafi, tandlæge, ph.d (astandklinik@gmail.com) 

 

Sekretariatsmedarbejder er Bjørn Blidegaard, uddannelsesrådgiver 

(censorformandskab.odont.udd.he@au.dk) 

 

Sekretariatsbistand i censorkorpset varetages af Aarhus Universitet, og har i 2020 været varetaget af 

flere forskellige medarbejdere.  

 

2020 har for hele samfundet været et forfærdeligt, mærkeligt og tankevækkende år på grund af 

corona-pandemien. Også censorfunktionen har i 2020 været vanskelig på grund af Covid19-

restriktionerne for alle involverede i eksamener. I marts 2020 blev en omfattende nedlukning af mange 

aktiviteter gennemført, herunder både klinisk og teoretisk undervisning, og retningslinjerne for 

eksamensafholdelse måtte tilpasses restriktionskravene. Uddannelsesinstitutionerne har fra 

Uddannelses- og Forskningsministeriet fået vide rammer for fastsættelse af prøve- og eksamensformer 

og samtidigt en dispensation fra kravet om tilstedeværelse af tilsynsførende ved online eksaminationer. 

Tandlægeskolerne har været pålagt at gennemføre undervisning både klinisk og teoretisk uden at 

nedsætte kravene til de studerende, samt at gennemføre prøve- og eksamener.  Mange mundtlige 

eksamener blev omlagt til online afholdelse på platformene Zoom og Teams, hvilket har fungeret 

tilfredsstillende i de fleste tilfælde. Skriftlige eksamener er blevet gennemført som hjemmeopgave, og 

som konsekvens heraf, har de studerende haft adgang til hjælpemidler ved besvarelsen.    

Det er på nuværende tidspunkt uvist i hvor stor udstrækning, omlægningen har påvirket de studerendes 

faglige niveau, men det må forudses, at de studerendes begrænsede mulighed for faglig sparring 

gennem 2-3 semestre vil resultere i et nedsat udbytte af undervisningen. 

 Den praktiske del af eksamensafholdelsen har fungeret godt og har tilsyneladende ikke givet de 

eksterne censorer store problemer. Censorformandskabet har modtaget enkelte kommentarer eller 

klager over eksamensforløbene ved skriftlige eksamener med hjælpemidler. Opgavebesvarelserne 

syntes at være præget af afskrift, hvilket vanskeliggjorde vurderingen.   

 

Plagiering- eksamenssnyd 

Som et tiltag til at afdække eksamenssnyd er der indført plagieringskontrolsystemet Urkund på skriftlige 

opgaver. Systemet Urkund registrerer plagiering fra lærebøger, synopser og fra andre opgaver, men er 

ikke en absolut skala, men skal ses i forhold til prøveformen. Kontrol af plagieringsprocenterne, som er 

opgivet ved alle opgaver, varetages af den eksamensansvarlige, og censorer, der mener 

plagieringsprocenten er for høj, bør derfor kontakte den eksamensansvarlige. Hvis der er mistanke om 

plagiering skal sagen indberettes til Uddannelsesjura, og bedømmelse af opgaven afvente svar derfra. 

Der har ved sommereksamen 2020 været indberettet flere opgaver med mistanke om eksamenssnyd 

ved Odontologisk Institut, AU. 
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Allokeringssystemet Censor-IT er anvendt til at fordele censuropgaverne til censorkorpsets medlemmer. 

Der har været 167 eksamener med ekstern censur på det odontologiske område i 2020 fordelt på 119 

på KU og 48 på AU. Den store forskel skyldes hovedsageligt, at der ved speciale- og bachelorforsvar ved 

OI, KU, er langt flere eksamener end ved tilsvarende på OI, AU, og dermed et større antal 

censorallokeringer på KU.   

I perioden har 18 forskellige censorer været anvendt på AU og 31 forskellige på KU. Syv censorer har 

fungeret på begge universiteter, et lavt antal, som må tages som udtryk for, at en censor ikke må 

fungere på en institution, hvor vedkommende er ansat eller har været ansat inden for de seneste 2 år.                        

Fra Censor-IT er der i alt sendt 830 forespørgsler ud til censorkorpsets medlemmer. 

 
Censorevalueringsrapporter 

Der er i år indberettet evaluering fra samtlige eksamener med ekstern censur (100%). Generelt udtrykkes 

tilfredshed med eksamensforløbet, både eksamensadministration, de studerendes niveau og pensum. 

Der har været bemærkninger vedr. mindre tilfredsstillende eksamenssituation ved mundtlig eksamen (7 

af 119 eksamener), og en vurdering af at eksamensformen ikke gav tilstrækkelig mulighed for at 

vurdere det faglige niveau i 6% af prøverne. Disse bemærkninger er videregivet til institutionerne.     

 

Eksamensanker 

Censorformanden har været formand i en ankesagsbehandling ved Københavns Universitet. Anken var 

rejst af en studerende vedr. nægtelse af en kursusattest. Et enigt ankenævn gav ikke den studerende 

medhold i anken. 

 

Mødeaktiviteter  

Uddannelses- og Forskningsministeriet har afholdt online møde for censorformænd d. 26. november 

2020.   

 

Mødet startede med et oplæg om censorrapporternes opbygning og anvendelse i institutionernes 

interne kvalitetssikring. Ved tilsvarende møde i 2019 blev alle censorformænd opfordret til at indsende 

årsrapport med henblik på, at ministeriet ville lave en skabelon for spørgsmål og årsrapport. Der var en 

kort orientering om arbejdet med dette. 

Undervisningsministeriet har nedsat en ekspertgruppe for evt. ændring af den nuværende karakterskala 

og overvejelser om en ny. Indvendingerne mod 7-trinsskalaen er 1) de store spring på midten af skalaen 

gør det svært at synliggøre faglig progression over for eleven 2) karakterskalaen har fokus på elevens 

mangler 3) skalaen mangler en topkarakter for en ekstraordinær god præstation 4) -3 er unødigt 

negativ og 5) der ses et stigende karakterniveau.  
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Ifølge retningslinjer fra ministeriet bliver kravene til censorer og censorfunktionen mere og mere 

omfattende hvad angår censorers tilbagemeldinger fra eksamener, da disse skal indgå i udvikling af og 

kontrol af, om uddannelserne lever op til de stillede krav og forventninger. 

De formelle krav til GDPR (General Data Protection Regulation) blev indskærpet. Behandling af 

personhenførbare oplysninger skal ske efter reglerne i databeskyttelsesloven. 

 

Netværk for censorformandskaber 

Der har blandt censorformandskaber været givet udtryk for et ønske om etablering af et 

samarbejdsforum for censorformandskaber for universitære censorkorps. Foreningens formål er at 

varetage censorers og censorkorps` vilkår og interesser og skabe et forum for overordnet drøftelse af 

opgaven for censorkorps og formandskaber.  

Formanden for Odontologisk censorkorps har deltaget i de to online møder og har tilsluttet sig 

netværket. 

 

Beskikkelse af nyt censorkorps for 2022 – 2026 

Det nuværende censorkorps´ funktionsperiode ophører 31/3 2022. Der vil derfor blive opslået til 

nybesættelse i efteråret 2021. Medlemmer af det nuværende censorkorps vil modtage opfordring og 

ansøgningsskema til genansøgning via Censor-IT. Da det erfaringsmæssigt er svært at rekruttere 

tilstrækkeligt mange censorer opfordres de nuværende medlemmer til at orientere interesserede 

kollegaer. 

 

Det er vigtigt at censorkorpsets medlemmer registrerer egne ændrede kontaktoplysninger og 

ansættelsesforhold ved en af uddannelsesinstitutionerne i Censor-IT. Her kan også registreres, hvis man i 

en periode ikke ønsker at påtage sig censureringsopgaver. 

 

Med tak for indsatsen i 2020, 

På formandskabets vegne, 

Judith Autrup, formand og Alireza Sahafi, næstformand 

Risskov 02/03/2021 

 

    

       

 


