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Censorformandskabets formand er Judith Autrup, tandlæge, Lic. odont. 
Næstformand er Alireza Sahafi, tandlæge, ph.d.  
 
Beskikkelse af nyt censorkorps 
Den første april 2018 tiltrådte det nye censorkorps med funktionsperiode indtil 31 marts 
2022. Med ansøgningsfrist 1. november 2017 blev censorater for perioden 1. april 2018 til 
31.marts 2022 opslået i relevante tidsskrifter, og der blev rettet henvendelse til institutionerne 
med opfordring til aktivt at identificere og opfordre nye censorer til at ansøge. I reglerne for 
censur 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 gensi-
dig censur ikke må finde sted. Alle censorer skal bruges mindst hvert andet år, og om muligt 
på flere institutioner.  
 
Ved ansøgningsfristens udløb 1 nov. 2017 var det klart, at for visse fagområder var der alt for 
få eller ingen ansøgere. Ifølge censorbekendtgørelsen skal 25% af censorerne udskiftes ved 
nybeskikkelsen, hvilket yderligere reducerede ansøgerfeltet. Efter en større indsats lykkedes 
det at rekruttere censorer til de dårligst besatte områder, en del af disse censorer måtte dog 
efterbeskikkes.  
 
Det nye censorkorps består af 74 censorer, fordelt på 30 fagområder på de to universiteter. 
Mange af censorerne er beskikkede indenfor flere fagområder og i videst muligt omfang på 
begge universiteter. Korpset har en sammensætning, der lever op til den af ministeriet fast-
satte/ønskede fordeling:  
 

• Interne (universitetsansatte)/aftagere:  40% / 60% 
• Mænd/kvinder: 50% / 50% 
• Udskiftning: 25% i forhold til afgået censorkorps 

 
Der har fra 1. marts 2018 været afholdt 80 eksamener med ekstern censur, 50% af censo-
rerne har haft censureringsopgaver, og 13 censorer heraf har fungeret ved begge universite-
ter. 
  
Censor- IT 
Den første marts 2018 er det elektroniske Censor- IT trådt i kraft. Systemet er udviklet til at va-
retage kontakt- og ansættelsesregistrering af censorkorpsets medlemmer, registrering af 
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fagområder, uddelegeringer af censorallokeringer til de enkelte eksamener, indkaldelse af 
censorrapporter samt statistisk bearbejdelse af oplysninger vedr. afholdte eksamener. 
 
 
Det er vigtigt, af censorkorpsets medlemmer registrerer egne ændrede kontaktoplysninger 
og ansættelsesforhold, specielt i tilfælde af ansættelse ved en af uddannelsesinstitutionerne. 
I Censor-IT kan den enkelte censor endvidere registrere, hvis man i en periode ikke  
ønsker at påtage sig censureringsopgaver.  
 
Det har været et stort projekt for studieadministrationerne, der tilrettelægger afholdelse af 
prøver og eksamener, at indføre systemet, men der er ikke givet udtryk for utilfredshed med 
systemet. 
 
Digital eksamen 
Registrering gennem systemet ”Digital eksamen” herunder opgavebesvarelser, karaktergiv-
ning og indberetninger fungerer på begge tandlægeskoler, og har ikke givet anledning til 
kommentarer eller klager til censorformandskabet. Det er en forudsætning for at kunne fun-
gere som censor, at man accepter digital eksamensbehandling, hvilket derfor blev pointeret 
i censoratopslaget for beskikkelsesperioden 2018-2022.  
 
Censorindberetninger 
Censorindberetningerne er et væsentligt bidrag til kvalitetssikring af uddannelserne og eksa-
mensforløbene, hvilket er et af formålene med censorsystemet. 
 
I det nye Censor-IT afkræves censorer automatisk en indberetning (censorrapport) efter endt 
eksamensafholdelse. Der har generelt ikke været meddelt mange problemer knyttet til de 
enkelte eksamener, og de bemærkninger, der er indkommet, er videregivet til studielederne 
på de to uddannelser. 
 
Ifølge den nye eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2018, skal censors 
rapport sendes direkte til uddannelsesinstitutionen med kopi til censorformandskabet. For det 
odontologiske censorkorps gælder det, at censorrapporten elektronisk indsendes til Censor-
IT, hvorudfra censorformandskabet har mulighed for at agere, hvor det er nødvendigt. For så 
vidt angår implementering af kvalitetssikring af prøve- og eksamenssystemet på universite-
terne, arbejdes der stadig herpå.  
 
Censorformandskabet har i 2018 udarbejdet en kort vejledning i det at være censor: ”Cen-
sorhåndbog”, der beskriver opgaver og pligter, samt giver generelle oplysninger om censor-
gerningen. Håndbogen findes på censorformandskabets hjemmeside. 
  
Høringssvar   
Censorformandskabet har afgivet høringssvar vedr. ”Ændring af eksamensbekendtgørel-
sen”, hvori censorformandskabet påpegede problemer vedr. ændrede regler for indberet-
ning til universiteterne. Endvidere er kravet om årlige møder mellem censorformandskabet 
og censorerne ophævet.  
 
Censorformandskabet har ligeledes haft ” Forslag om ændrede censurnormer på Health, 
AU” i høring, hvor censorformandskabet har bakket op om en ensartning af honoreringen. 
Fra sommereksamen 2019 beregnes censurtiden for skriftlige eksamener til 10 min. pr eksa-
minationstime. Læs mere om tilvejebringelse af de nye normer her. Normerne træder i kraft 
fra sommeren 2019, og du finder dem på censorformandskabets hjemmeside. 

https://sundhedsvidenskabeligeuddannelser.censor-it.dk/
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/odontologi/
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/odontologi/
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Mødeaktiviteter 
Den 24 april, 2018, blev der afholdt Intromøde mellem det nytiltrådte censorkorps og censor-
formandskabet. Mødet blev afholdt på Tandlægeskolen i Aarhus. Referat af mødet kan læ-
ses på censorformandskabets hjemmeside. 
 
Der er ikke afholdt møde med Institutionerne (tandlægeskolerne) og censorformandskabet i 
2018. Der var planlagt møde d. 24 april, men der var ikke tilslutning, hvilket formandskabet 
opfatter som tilkendegivelse af, at der ikke er store problemer eller behov for at mødes. Lø-
bende problemer er løst gennem elektronisk kontakt og ved uformelle møder mellem cen-
sorformand og institutionerne. 
 
Censornæstformanden har deltaget i et fællesmøde for censorformænd den 29.november 
2018. Mødet var arrangeret af styrelsen for forskning og uddannelse, hvor styrelsen frem-
lagde planerne og status for udvikling og implementering af uddannelse af censorer. Der ar-
bejdes på oprettelse af on-line kurser ved Smart Learning. Styrelsen opsamlede input fra del-
tagerne for videreudvikling af kursusprogrammet. 
 
Censorformanden har deltaget i aftagerpanelmøder for henholdsvis Odontologisk Institut i 
København og Aarhus. Det tidligere fælles aftagerpanel er nu overgået til to separate afta-
gerpaneler. På begge møder diskuteredes hvilke ønsker, der var til fremtidens tandlæger, og 
i relation hertil de nuværende studieordninger, og visioner for forandringer. 
 
Klage/ankesager 
Der har kun været en enkelt ankesag (Københavns Universitet), hvilket må opfattes som et 
udtryk for, at de studerende generelt er tilfredse med deres eksamensforløb. 
 
Rejseafregning 
Sker ”manuelt” efter bilag, der indsendes. Oplysninger herom findes på hjemmesiderne for 
henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet. Ved Københavns Universitet er ”RejsUd” er-
stattet af ”RejsUd2”, hvilket kræver ny registrering. Denne kan foretages på : https://ind-
fak2.dk. På AU er der ikke sket ændringer. 
 
 
 
 
Risskov, 2019  
På formandskabets vegne 
 
 
Judith Autrup, formand 
Alireza Sahafi, næstformand

http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/odontologi/
https://sund.ku.dk/uddannelse/censor/
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/
https://indfak2.dk/
https://indfak2.dk/



