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Revideret eksamensbekendtgørelse 

Eksamensbekendtgørelsen blev i 2016 revideret, og ministeriet indskærpede forordningen om valg og brug 
af beskikkede censorer. I regelstramningen præciseres, at censorer ikke må fungere ved et institut, hvor de 
indenfor de seneste to år har været ansat. Det påtaltes endvidere, at gentagen censur skal undgås, samt at 
gensidig censur ikke må finde sted. Alle censorer skal bruges mindst hvert andet år og –om muligt– på flere 
institutioner. Det odontologiske censorkorps har derfor i 2016 indskærpet reglerne for tilsætning af 
censorer. Da vores censorkorps er meget lille i forhold til de mange eksamener med ekstern censur, har det 
givet problemer med at sikre censorer inden for flere fagområder. 

I høringssvar til ministeriet fra censorformandskabet blev dette problem påpeget. Dette har resulteret i, at 
reglen om at undgå gentagen censur er ”blødt op”, således at ordlyden nu er ”skal undgås i videst muligt 
omfang”. Dette vil vi naturligvis sikre at korpset lever op til. Der arbejdes desuden på, at censorkorpset 
udvides med flere censorer ved næste beskikkelse i 2018. I forbindelse med de indskærpede regler 
opfordrede censorformandskabet medlemmerne af korpset til at melde ændrede ansættelser ved 
universiteterne til administrationen, sådan at de skærpede krav kunne følges. 

En anden vigtig ændring i Eksamensbekendtgørelsen er, at ved bachelorprojekt, kandidatspeciale og 
masterprojekt skal bedømmelsen være meddelt senest 6 uger efter, at projektet eller specialet er 
indleveret til bedømmelse. 

 

Afgang og efterbeskikkelser 

Der har i løbet af perioden været en del afgang fra censorkorpset, og der er følgelig blevet foretaget en del 
efterbeskikkelser.  

 

Vurderingen af ekstern censur 

Censorformandskabet er blevet bedt om en kommentar til sagsnotat fra Odontologisk Institut, KU, 
vedrørende ”justering af brugen af ekstern censur på SUND”. Der er stillet spørgsmål ved, om ekstern 
censur reelt bidrager til udvikling og kvalitetssikring. Hertil svarede censorformandskabet, at censorerne 
bidrager i udarbejdelse/godkendelse af skriftlige opgaver, evaluerer eksamensforløbet og melder tilbage 
ved problemer. Dette har inden for de seneste år medvirket til ændrede eksamensformer mm. Et forslag 
om, at omfanget af ekstern censur reduceredes til mindst muligt i forhold til (det bekendtgørelsesfastsatte 
krav om minimum 1/3) ved erstatning af ”ingen censur” vurderedes af censorformandskabet som ikke-
acceptabelt. Reduktion af ekstern censur vil efter formandskabets mening kun være acceptabel, hvis den 
erstattes af en anden form for censur. 

 



Møde mellem tandlægeskolerne og censorformandskabet blev afholdt på Tandlægeskolen,  

Mødet blev afholdt på Aarhus Universitet d. 7 april 2016. Deltagerne var: Censorformand Judith Autrup og 
censornæstformand Alireza Sahafi, Carsten E. Thomsen (studieleder KU), Eva Karring (studieleder AU), 
Birgit Thomsen (sektionsleder, KU), Jaana Larsen (eksamenskontoret, AU), Liselotte Steentoft (Adm. AU), 
Drude K. Jørgensen (Adm. AU). 

På mødet blev følgende behandlet: Retningslinjer for påsætning af censorer til de enkelte eksamener blev 
gennemgået og diskuteret ved formanden. Der har i året været en del efterbeskikkelser af censorer, hvilket 
bør undgås i videst muligt omfang.  Fra eksamenskontorerne blev oplyst, at det generelt var uproblematisk 
at finde censorer, men at der på grund af et begrænset antal censorer inden for flere fagområder var svært 
at følge reglerne for cirkulation. Eksamenskontorerne opfordredes til at indhente censorevalueringer fra de 
enkelte eksamensforløb. 

Censorformandskabet efterlyste flere evalueringer fra censorer efter afsluttede eksamensforløb. Det 
pålægges det administrative personale tilknyttet censorformandskabet at undersøge 
indberetningsproceduren. Rejseafregningen Rejsud på KU og honorarudbetaling blev igen påtalt som 
værende besværlig . 

 

Møde mellem censorformandskab og censorer  

Mødet afholdtes 7. april 2016 på Tandlægeskolen Aarhus med stor tilslutning fra censorkorpsets 
medlemmer. Censorformanden orienterede om de gældende regler for påsætning af censorer, censorernes 
opgaver ved eksamener samt opfordrede censorerne til at indsende eksamensevalueringer, da disse er en 
vigtig del af kvalitetssikring af uddannelserne og eksamenerne.   

Birgit Thomsen orienterede om fremdriftsreformen indført 2015 og om indførelse af digital eksamen på KU. 
Det oplystes, at det ikke længere er muligt at få opgaver tilsendt printet. Fra flere censorer var der ønske 
om, at navnene på eksaminanderne var fortrykt på afregningsblanketten. Der var igen klager over det 
besværlige ”rejs ud” til refusion af rejseudgifter. Der udtaltes et ønske om, at fremtidige møder afholdes i 
Odense.  

   

Andre aktiviteter 

Censorformanden har deltaget i det fælles aftagerpanelmøde for de odontologiske institutter, afholdt på 
Panum, KU, den 9. juni 2016. På mødet diskuteredes ændringer i den nye eksamensbekendtgørelse og 
uddannelsesbekendtgørelse. Resultaterne af dimittendundersøgelse 2016 for kandidater fra KU blev 
præsenteret.                                                                                                                                                   

Censorformanden har deltaget i et fællesmøde for censorformænd, uddannelseschefer/studiechefer på de 
sundhedsvidenskabelige fakulteter, Panum, KU, den 1. december 2016. På mødet drøftedes fortolkning af 
reglerne for påsætning af censorer, og de problemer, der er forbundet med at overholde de indskærpede 



regler vedrørende censorers ansættelsesforhold, gentagen censur og gensidig censur –især i de små 
censorkorps. 

Der orienteredes endvidere om udvikling af et program til elektronisk udpegning af censorer, om 
besparelser på ekstern censur på KU og planer/ønsker fra ministeriet om evt. sammenlægning af 
censorkorps. 

 

Klage/ankesager 

Der har kun været en enkelt klagesag, hvilket må opfattes som et udtryk for, at de studerende generelt er 
tilfredse med deres eksamensforløb. 

 

Censorindberetninger  

Indkomne censorindberetninger behandles løbende af censorformandskabet. Lang størstedelen udtrykker 
tilfredshed med eksaminerne og processen omkring disse. Samtidigt anvendes anmærkninger og kritiske 
kommentarer fra korpsets censorer ved tilbagemelding til institutionerne og potentielt til at tilrette prøver 
og processer.  

 

 

Risskov, den 28. april 2017 

På formandskabets vegne 

 

Alireza Sahafi, næstformand                                                                 Judith Autrup, formand 

                                        

                             


