
Møde mellem studielederne på AAU, AU, KU og SDU og Censorformand-

skabet idræt  

 

Dato: Onsdag den 13. januar, kl. 12.00 – 14.00 
 

Sted: Syddansk Universitet, Mødelokale 5.  

 

Klik HER for lokalets placering 

Deltagere: Verner Møller (formand for Censorformandskabet), Lone Hansen (næst-

formand for Censorformandskabet), Mette Krogh Christensen (næstformand for Censor-

formandskabet), Kristian Raun Thomsen (Studieleder, AU), Thomas Bredahl (Vicestu-

dieleder, SDU), Lone Friis Thing (Studieleder, KU), Jacob Wienecke (Studieleder, KU) 

og Jeppe Norskov Stokholm (referent) 

 

Afbud: Thomas Skovgaard (SDU) og Jeppe Emmersen (AAU) 

Referat 

1. Velkomst 

Verner Møller bød velkommen, hvorefter mødedeltagerne præsenterede sig for 

hinanden. 

 

Verner Møller orienterede kort om de økonomiske og politiske rammer, som uni-

versitetsuddannelserne er underlagt. Dette blandt andet som en følge af frem-

driftsreformen. I den forbindelse redegjorde Verner Møller også for censorinsti-

tutionens funktion i relation til at kvalitetssikre uddannelsernes prøve- og eksa-

menssystem, når der eksempelvis som en følge af fremdriftsreformen ændres i 

eksamensformerne. 

 

2. Drøftelse af de erfaringer universiteterne har med fremdriftsrefor-

men 

 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at erfaringerne med fremdriftsreformen 

ikke er tydelige endnu. De studerende, der er indskrevet på bacheloruddannesen 

den. 1. september, 2014, har således blot gennemløbet 3 semestre, mens de øvri-

ge studerende på såvel bachelor- og kandidatuddannelsen blot har gennemløbet 

et semester. Det er således ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget 

klart om effekterne af fremdriftsreformen. De øvrige studieledere var enige i 

denne betragtning. 

 

Lone Friis Thing orienterede om, at fremdriftsreformen på Københavns Univer-

sitet er implementeret således, at den kun omfatter studerende, der på bachelor-

uddannelsen er indskrevet den 1. september, 2014, og senere, og på kandidatud-

dannelsen for studerende der er indskrevet pr. 1. september, 2015, og senere. 

http://vejviser.sdu.dk/opslag?lid=9081


Studerende indskrevet på bacheloruddannelsen den 1. september, 2013, er såle-

des ikke omfattet. Det samme gør sig gældende for studerende indskrevet på 

kandidatuddannelsen den 1. september, 2014.  

Denne implementering af fremdriftsreformen adskiller sig fra de andre universi-

teter. 

 

Thomas Bredahl orienterede om, at fremdriftsreformen har betydet, at mængden 

dispensationsansøgninger er forøget, hvilket har medført et større sagsarbejde i 

administrationen.  

Hertil orienterede han om, at man på SDU har reduceret af specialeperioden fra 

6 måneder til 4 måneder på kandidatuddannelsen, således at det skal skrives på 

1. semester. Som en konsekvens heraf har man på SDU målrettet indholdet af 

kurset Anvendt metode (15 ECTS) på 3. semester af kandidatuddannelsen, så det 

kan anvendes som et specialeforberedende kursus.  

 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at man på AU også har reduceret specia-

leperioden fra 6 til 4 måneder. Dog har man ikke indlagt et kursus af specialefor-

beredende karakter forud herfor. Derimod har man etableret et specialeseminar, 

der afvikles to gange om året som et såkaldt ekstracurriculært kursus, der ikke er 

belagt med ECTS. 

 

Der var blandt såvel studielederne og censorformandskabet enighed om, at der 

aktuelt ikke er konstateret kvalitetsmæssige forringelser på uddannelserne som 

følge af fremdriftsreformen. Censorformandskabet understregede dog, at man vil 

følge udviklingen tæt, herunder i særlig grad specialerne. Dette med henblik på at 

undersøge om kvaliteten på denne eksamen overordnet forringes som en følge af 

reduktionen af specialeperioden.  

 

Censorformandskabet orienterede om, at der aktuelt ikke er censorer, der har 

indrapporteret, at fremdriftsreformen har betydet kvalitetsmæssige forringelser 

på uddannelserne. Censorformandskabet opfordrer dog censorerne til at være 

opmærksommen på dette, samt at disse orienterer censorformandskabet herom 

via eksamensindberetningen på hjemmesiden. 

 

Studielederne orienterede om, at der som en følge af fremdriftsreformen er im-

plementeret en række justeringer af studieordningerne med henblik på at kunne 

leve op til kravene heri. 

 

Studielederne orienterede tillige om, at der aktuelt ikke er konstateret problemer 

i forhold til censorpåsætning. Det har ellers været ventet, at dette kunne blive et 

problem, da eksamenerne på de respektive uddannelser som en følge af frem-

driftsreformen vil have en tendens til tidsmæssigt at falde sammen i klumper i 

januar og juni. Hidtil har de i større grad været spredt ud på semestret.  

 



Det blev blandt censorformandskabet og studielederne drøftet, om de studerende 

i større grad end hidtil vil aflevere blankt på 1. eksamensforsøg på specialet for 

derved at få yderligere 3 måneder hertil. Studielederne oplyste, at det er for tid-

ligt at spore en tendens hertil, men at de vil følge denne problematik nøje. 

3. Drøftelse af censorformandskabets oplæg til vedtagelse af fælles 
normer på AU, AAU, KU og SDU 

Censorformandskabet har modtaget en række henvendelse fra censorerne i Cen-

sorkorps for Idræt, der har gjort opmærksom på, at der mellem idrætsuddannel-

serne på henholdsvis Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Købehavns Uni-

versitet og Syddansk Universitet er en ikke ubetydelig forskel i normerne på – i 

format og arbejdsbyrde – sammenlignelige eksamener, med ekstern censur. 

 

På den baggrund har Censorformandsskabet i foråret 2015 indhentet normover-

sigterne fra idrætsuddannelserne på de fire universiteter. Ved en gennemgang 

heraf har Censorformandsskabet identificeret, at forskellen i særlig grad er udtalt 

på bachelorprojektet og specialet.  

 

For at imødegå risikoen for, at censorer vil undslå sig for at påtage censoropgaver 

på de uddannelser, hvor normere er lavest, opfordrer Censorformandsskabet til, 

at normerne harmoniseres på tværs af de fire universiteter. 

 

På baggrund af gennemgangen af normerne har Censorformandsskabet udarbej-

det et forslag til fælles normsæt, som det anbefaler gøres gældende på idrætsud-

dannelserne på henholdsvis Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Køben-

havns Universitet og Syddansk Universitet.  

 

Studielederne og Censorformandsskabet drøftede forslaget til det fælles norm-

sæt, og der var enighed om, at formandskabets udspil til de fælles normer, skal 

implementeres i det omfang det er muligt på de enkelte uddannelser.  

På baggrund af drøftelserne vil censorformandskabet udspecificere det foreslåede 

normsæt og fremsende et revideret udkast til studielederne. Samtidig vil norm-

sættet blive offentliggjort på censorkorpsets hjemmeside. 

 

Censorformandskabet modtog i foråret 2015 en henvendelse fra Institut for Idræt 

og Biomekanik på Syddansk Universitet. Heraf fremgik det, at man ønskede at 

nedjustere censornormerne på de uddannelser, der er tilknyttet Institut for Idræt 

og Biomekanik på Syddansk Universitet. Thomas Bredahl orienterede om, at In-

stitut for Biomekanik på baggrund af censorformandskabet tilbagemelding på 

henvendelsen valgte ikke at effektuere de udmeldte reduktioner i censornormer-

ne. 

 



KU orienterede om, at man her planlægger at reducere omfanget af ekstern cen-

sur, således at den kommer tættere på minimumskravet på 1/3 af den samlede 

mængde ECTS på uddannelsen, som det er bestemt i bekendtgørelsen. Thomas 

Bredahl orienterede om, at det samme er tilfældet på SDU. 

 

Censorformandskabet vil følge dette tæt med henblik på at afklare, om ovenstå-

ende reduktion i mængden af ekstern censur vil få konsekvenser for kvaliteten på 

uddannelserne.  

 

Bilag:  Forslag til nye normer 

 

4. Fælles procedure på tværs af universiteterne i forbindelse påsætning 

af censorer  

 

Københavns Universitet sender aktuelt forslag til censorer til godkendelse i for-

mandskabet forud for eksamen. Hermed er det muligt at understøtte eksamens-

bekendtgørelsens hensigt om at undgå gensidig censur og sikre cirkulation i brug 

af censorer på de enkelte eksaminer. 

 

Censorformandskabet foreslår, at en tilsvarende praksis fremadrettet også skal 

omfatte AU, AAU og SDU. (Aktuelt sendes oversigter over anvendte censorer til 

formandskabet efter eksamen er afviklet). 

 

Studielederne fra AU og SDU tilkendegav, at de begge kan tilslutte sig denne pro-

ces. Herunder også at forslaget er implementer bart i de respektive studieadmini-

strative enheder på universiteterne. 

 

Der var således enighed om, at universiteterne fremadrettet skal fremsende for-

slag til censorer til formandskabet før eksamen. Censorformandskabet vil orien-

tere de enkelte uddannelser herom. 

 

5. Ad hoc beskikkelser  

Jacob Wienecke orienterede om, at der blandt underviserne inden for specielt de 

praktiske fag på Københavns Universitet har været utilfredshed med de censorer 

fra korspet, som censorformandskabet har foreslået påsat, når man på Køben-

havns Universitet har anmodet om at få ad hoc beskikket censorer, der ikke er 

medlem af censorkorpset. Konkret er der ifølge Jacob Wienecke mangel på cen-

sorer i korpset, der kan censurerer inden for springgymnastik på Københavns 

Universitet. Jacob Wienecke påpegede, at censorerne inden for dette fagområde, 

der aktuelt er i korpset, er for hovedpartens vedkommende tilknyttet Køben-

havns Universitet og kan derfor ikke påtage censoropgaver her. 

 

Verner Møller orienterede om, at censorformandskabet forud for beskikkelses-

runden kontaktede alle universiteterne med henblik på at få udspecificeret inden 



for hvilke områder, universiteterne mente, der var behov for yderligere censorer i 

korpset.  

 

På baggrund af drøftelserne vil Censorformandskabet opdatere censordatabasen, 

således af det tydeligere fremgår, hvilke fagområder og discipliner de enkelte 

censorer dækker. Hensigten hermed er, at det derved skal blive nemmere at 

fremsøge censorer til konkrete opgaver. 

 

Hertil gjorde Jacob Wienecke opmærksom på, at antallet af censorer i korpset 

inden for fagområdet neuroscience også er for lavt. Det sammen gør sig ifølge Ja-

cob Wienecke gældende for censorer, der kan påtage sig opgaver inden for det 

fagområder, der kombinerer neuroscience med praktisk idræt. Censorformand-

skabet har på baggrund heraf bedt Jacob Wienecke sende en oversigt over de 

censorer i korpset, der aktuelt kan virke inden for de nævnte fagområder. På 

baggrund heraf vil censorformandskabet vurdere, om der skal iværksættes nogle 

tiltag i forhold hertil.  

 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at omfanget af ad hoc beskikkelser i 

2014/2015 er reduceret markant i forhold til tidligere år. Seneste ansøgning er 

indkommet i oktober 2014.  

Censorformandskabet er tilfreds med denne udvikling og ser som forklaring her-

på, at der i forbindelse med beskikkelsen af censorkorpset i 2014 er optaget med-

lemmer i censorkorpset med kompetencer, der hidtil har manglet. Hertil har cen-

sorformandsskabet overfor universiteterne og på formandskabets hjemmeside 

tydeliggjort, at ad hoc beskikkelser kun kan finde i sted meget sjældne tilfælde. 

F.eks. hvis en censor på grund af sygdom må melde afbud. 

 

6. Censorernes eksamensindberetninger  

Jeppe Norskov Stokholm gennemgik kort de indberetninger, der er indkommet 

fra censorerne i perioden fra sommereksamen 2014 til sommereksamen 2015. 

Det drejer sig om i alt 125. 

  

Blandt de indkomne indberetninger er langt hovedparten af positiv karakter 

(markeret som ”Tilfredsstillende”), mens en mindre del har anmærkninger (mar-

keret som ”Mindre tilfredsstillende”). Dette drejer sig om i alt 10 indberetninger. 

  

I forbindelse med sidstnævnte har Jeppe Norskov Stokholm fulgt op på disse 

mhp. at afklare, om der var behov for, at Censorformandskabet skal gå ind i sa-

gen, eller om censor har løst det anførte problem i dialog med eksaminator 

og/eller det pågældende universitet. I de tilfælde, hvor censor har meldt tilbage, 

at Censorformandsskabet skal følge op på sagen, er dette sket. 

 

7. Orientering fra studielederne – nyt fra de respektive uddannelser på 

AAU, AU, KU og SDU (nye studieordninger mv.)  



 

Lone Friis Thing orienterede om, at der på KU er kommet nye studieordninger 

pr. 1. september, 2015.  

 

Thomas Bredahl orienterede om, at der på SDU formentligt kommer nye studie-

ordninger i 2016. 

 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at der på AU er kommet nye studieord-

ninger i 2014.  

 

 

Censorformandskabet orienterede i den forbindelse om, at studieordningsæn-

dringer skal tilsendes formanskabet mhp. høring. 

 

Hertil orienterede Kristian Raun Thomsen om, at der på AU er sket et markant 

fald i antallet af ansøgere til bacheloruddannelsen i 2015. På baggrund heraf er 

der iværksat et rekrutteringsinitiativ målrettet gymnasieelever, der har Idræt 

som valgfag, og elever på idrætshøjskoler. Udover informationsbesøg på disse in-

stitutioner vil eleverne herfra blive fulgt i forbindelse med optagelsesprøven og 

det eventuelle efterfølgende optag med henblik på at spore, om indsatsen har bå-

ret frugt. 

Hertil arbejdes der på AU med et tiltag ift. internationalisering. I den forbindelse 

har Sektion for Idræt fået tildelt midler til oprettelse af et skandinavisk netværk 

med fokus på eliteidræt i samarbejde på Oslo Universitet og Gøteborg Universi-

tet. Det er tanken, at der som et led heri skal udbydes undervisning på 3. seme-

ster af kandidatuddannelsen i samarbejde med de to universiteter. 

Endelig orienterede Kristian Raun Thomsen om, at man på AU påtænker at an-

søge om at indføre 60 ECTS specialer på den Humanistisk-

Samfundsvidenskabelige linje.  

 

8. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


