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Møde den: 7. april 2016, kl. 16.00-17.00 

Møde i mellem Censorformandskabet og studielederne på AU og KU  

 

Sted  

Aarhus Universitet, 

Tandlægeskolen 

Bygning 1611, lokale 121 B (se her). 

 

Deltagere: Censorformandskabet for Tandlægeuddannelserne i Danmark, 

Studielederne på AU og KU samt administrativt personale 

Judith Autrup, Formand, Alireza Shahafi, Næstformand, Eva Karring, Stu-

dieleder AU, Carsten Eckhart Thomsen, Studieleder KU, Birgit Thomsen, 

KU ADM, Jaana Larsen, AU ADM, Liselotte Steentoft, AU ADM, Drude Ka-

trine Jørgensen, AU ADM.    

Referat 

 

 

 

1. Velkomst  

V/ Censorformand Judith Autrup 

Næste år afholdes mødet i KBH. Dog afholdes kommende korpsmøde, med min-

dre det ikke kan lade sig gøre, i Odense.  

 

2. Årsberetning 2015 

Bilag:  

Årsrapport for censorformandskabet ved tandlægeuddannelsen i Danmark 

2015 

Rapporten blev godkendt 

 

3. Censorernes eksamensindberetninger 

Kort orientering: omfang og karaktere af censorernes eksamensindberetninger i 

2014/2015: 

 

Der mangler oplysninger fra KU. Derudover er der problemer med indberetnin-

gerne til AU. Det administrative personale tager sig af dette og giver censorfor-

mandskabet besked.  

 

4. Anvendelse af censorkorps 

Der har været en del efterbeskikkelser, hvilket som censorformandskabet ønsker 

at undgå fremadrettet.  

Det forlyder dog fra det administrative personale at det ikke har været vanskeligt 

at finde censorer.   

 

http://www.au.dk/om/kontakt/?b=1611
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5. Orientering fra studielederne – Nyt fra de respektive uddannelser på 

AU og KU (nye studieordninger mv.)  

Københavns universitet 

Kandidatuddannelsen: Farmakologi flyttes til bacheloruddannelsen for at undgå, 

at overflyttere mangler eksamen i farmakologi.  

  

Carsten Eckhart Thomsen orientere om, at KU har reduceret ekstern censur mod 

minimumskravet, som er 1/3 ekstern censur. Der er tale om følgende kurser:  

- Bacheloruddannelsen: 

- Cellevævsbiologi 

- Medicinsk genetik 

- Studium generale  

- Oral struktur og funktion 

 

Kandidatuddannelsen  

o Dentale materialer 

o Ortodonti 

 

Der er ikke (intern) censur på de nævnte eksamener. Censorformandskabet har 

tidligere i denne forbindelse afgivet høringssvar: Man mener, at det er bekym-

rende, at kvalitetssikringen er i fare, samt de studerendes retssikkerhed.     

 

Det drøftes at det kan være et problem med intern censur eller ingen censur. Der 

er en del af fagene hvor der er en meget tæt relation ml. underviser og studeren-

de, hvilket kan være problematisk i en eksamenssituation.   

 

6. Eventuelt 

- ”Rejs ud”: Der er problemer med at bruge det, hvilket afføder klager.  

- Digital eksamen: Stor tilfredshed. Dog er der en forøget arbejdsbyrde, da 

man ved lønindberetning skal skrive alle de studerendes navne på.  

 

Henvendelse fra censor i fysiologi og farmakologi 

Censorformandskabet har fået en henvendelse, hvor en censor kommer med 

nedenstående tre kritikpunkter: 

 

A. Kritik af skriftlig dansk, der findes i eksamensbesvarelserne. 

 

Censorformandskabet er enig i kritikken, men kender ikke til en løsning på 

dette. 
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B. Kravene for at komme ind på studiet ønskes øget inden for fagene 

matematik, fysik og kemi 

 

Den adgangsgivende eksamen samt nedenstående specifikke adgangskrav er gælden-

de for odontologi: 

Dansk A 

Engelsk B 

Matematik A 

Og en af disse kombinationer: 

Fysik B og Kemi B 

eller 

Fysik B og Bioteknologi A 

eller 

Geovidenskab A og Kemi B  

eller 

Kemi B og Biologi A og Fysik C 

eller 

Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A 

 

Kravene er ministerielt sat. Optagelseskvotienten: K1: 10,1 – K2 10,5 er i forvejen me-

get højt. Det vil være vanskeligt at øge kravene ydereligere.  

 

 

C. Ønsker undersøgelse af, hvilke adgangsgivende eksaminer de stu-

denter har, som ikke består i fysiologi. 

 

Det er desværre ikke muligt at koble de oplysninger og lave en sådan under-

søgelse.  

http://bachelor.au.dk/optagelse/adgangskrav/

