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Censorformand Judith Autrup bød velkommen med præsentation af formandskabet, 
de ca. 25 fremmødte nybeskikkede censorer samt sekretariatsbetjeningen v. Lise Lotte 
Steentoft, der i dagligdagen er censorernes kontaktperson til censorformandskabet.  
 
Det nye korps består af 71 censorer, og er beskikket i henhold til de retningslinjer, der 
fremgår af eksamensbekendtgørelsen. Der er en ligelig kønsfordeling med 50% mænd 
og 50% kvinder, og ca. 25% er udskiftet i forhold til det tidligere korps. Fordelingen 
mellem universitetsansatte og aftagere er 30/70. Korpset er beskikket for perioden 
2018-2022, og i den periode skulle alle censorer få mindst 2 censuropgaver.  
 
Årsberetning 
 
Årsberetningen for 2017 ligger på censorformandskabets hjemmeside.  
Heri omtales bl.a. at censorinstitutionen i 2015 blev sat under lup i forhold til, om 
samfundet får nok for pengene. Der blev af den daværende regering nedsat et udvalg, 
der skulle evaluere censorfunktionen. Den overordnede konklusion på udvalgets ar-
bejde var, at censors rolle er vigtig i forhold til kvalitet, de studerendes retssikkerhed 
og sikring af uddannelserne. Censorinstitutionen bevares som uafhængig af universite-
terne, og ligger under Uddannelses og Forskningsministeriet. Der er igangsat et pro-
jekt med det formål at udvikle kurser til opkvalificering af censorerne, men det er uvist 
hvornår dette vil ske. Der er planer om on-line-kurser. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183445
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/odontologi/
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Der var i forbindelse med beskikkelsesrunden i november 2017 udfordringer med at 
rekruttere censorer til visse fagområder, specielt i Ortodonti. Der var kun en ansøger 
ved fristens udløb. Imidlertid er det lykkedes at efterbeskikke, således at fagområdet 
skulle være dækket ind. 
 
 
Censor-IT 
 
Det har været vanskeligt for censorformandskabet at sikre overholdelse af bekendtgø-
relsen f.eks. i forhold til at hindre gentagen og gensidig censur, samt at alle censorer 
korpset blev brugt. På den baggrund har næsten alle censorformandskaber på det 
sundhedsfaglige område indgået en aftale med Censor-IT, som ejes af og i mange år 
har kørt på professionshøjskolerne. Systemet, der understøtter allokeringen af censo-
rer til prøverne, sikrer samtidig overholdelse af bekendtgørelsen, letter det administra-
tive arbejde, samt giver censorformandskabet større indsigt via statistik og rapporter.  
 
Systemet blev kort præsenteret, herunder censors tilgang til systemet. Det blev frem-
hævet, at censor selv skal rette sine stamoplysninger og indgive eventuelle passivperio-
der. Alle andre ændringer – herunder ansættelser, skal rettes til sekretariatet for Cen-
sor-IT. Læs mere om Censor-IT her. 
 
Censors opgaver, Censorrapport og Ny håndbog 
 
Der er lavet en håndbog, der beskriver de vigtige og nyttige informationer om censors 
opgaver i forbindelse med eksaminer. Håndbogen ligger på censorformandskabets 
hjemmeside. Censorformanden gennemgik kort hovedpunkterne, og især emner om 
regler for noter og agtindsigt blev drøftet. Se nærmere herom i håndbogen. 
 
Via Censor-IT er det nu muligt, som censor at evaluere en netop afsluttet eksamen 
hurtigt og rimelig enkelt. Disse rapporter giver censorformandskabet mulighed for at 
sikre både prøvernes og uddannelsernes kvalitet på baggrund af censorernes tilbage-
meldinger. Evalueringsskemaets spørgsmål blev drøftet, og det blev besluttet, at disse 
fortsat er dækkende. 
 
Valg til censorformandskabet 
Forud for mødet var der mulighed for meddele sit kandidatur, såfremt man ønskede at 
stille op til formands- eller næstformandsposten i censorformandskabet. Nedenstå-
ende kandidater var opstillet og blev enstemmigt valgt ind i formandskabet på føl-
gende poster:  
Formand: Judith Autrup 
Næstformand: Alireza Sahafi 
 

http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/censor-it-idraet-og-odontologi/
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/odontologi/
http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Censorer/Oplysninger_til_censorer/Censorformandskab_for_Odontologi/Haandbog_for_censorer_Odontologi.pdf
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Eventuelt 
 
Der er ønske om, at møder i censorkopset fremover veksler mellem Aarhus og Køben-
havn – alternativt i Odense. Censorformandskabet vil gøre forsøg herpå, samt eventu-
elt med afholdelse en lørdag formiddag. 
 


