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Møde den: 25. juni 2015, kl. 16.15 – 18.00 

Reataurant Le Coq, Graven 16, 8000 Aarhus C 

Møde i Censorformandskabet for Idræt 

 

Deltagere: Verner Møller, Mette Krogh Christensen og Lone Hansen  

 

Referent: Jeppe Norskov Stokholm, AU Studier 

 

 

Referat 

 
1. Censorernes eksamensindberetninger (JNS) 

Jeppe Norskov Stokholm gennemgik kort de indberetninger, der er ind-
kommet fra censorerne i perioden fra sommereksamen 2014 til sommer-
eksamen 2015. Det drejer sig om i alt 93. 
 
Blandt de indkomne indberetninger var langt hovedparten af positiv ka-
rakter (markeret som ”Tilfredsstillende”), mens en mindre del havde an-
mærkninger (markeret som ”Mindre tilfredsstillende”). Dette drejer sig 
om i alt 7 indberetninger.  
I forbindelse med sidstnævnte har Jeppe Norskov Stokholm fulgt op på 
disse mhp. at afklare, om der var behov for, at Censorformandskabet gik 
ind i sagen, eller om censor har løst det anførte problem i dialog med ek-
saminator og/eller det pågældende universitet. I de tilfælde, hvor censor 
har meldt tilbage, at Censorformanskabet skal følge op på sagen, er dette 
sket. 

 
2. Status vedr. eksamen på AAU 

Siden sidste møde i Censorformandskabet er der ikke indkommet nogle 
indberetninger af negativ karakter (markeret som ”Mindre tilfredsstillen-
de”) vedr. afviklede eksamener med ekstern censor på Aalborg Universi-
tet. Dette tolker Censorformandskabet således, at man på Aalborg Univer-
sitet har fulgt op på kritikken fra Censorformandskabet på det møde, der 
blev afholdt i september 2014. På dette møde blev en række forhold vedr. 
eksamen på Aalborg Universitet drøftet på baggrund af en række negative 
indberetninger fra censorer, der havde haft opgaver der. 
 

3. Status vedr. ad hoc beskikkelser (JNS) 
Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at der i efteråret 2014 og foråret 
2015 er indkommet i alt 5 anmodninger om ad hoc beskikkelser, hvor de 4 
er imødekommet og 1 er afvist.  

Som det fremgår af Censorformandskabets hjemmeside, kan der kun ske 

ad hoc-beskikkelse af censorer i meget sjældne tilfælde - f.eks. hvor det 
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kort før eksamen på grund af sygdom konstateres, at der mangler en cen-

sor til en allerede planlagt eksamen. Ad hoc-beskikkelse til skriftlige opga-

ver (f.eks. bachelorprojekter eller specialer) vil kun kunne ske i sjældne 

tilfælde, hvor alle muligheder for at bruge en af de over 140 beskikkede 

censorer er udtømt.  
 

4. Harmonisering af censornormer på tværs af universiteterne 
(JNS) 
Censorformandskabet gennemgik de indhentede normoversigter fra id-
rætsuddannelserne på hhv. Københavns Universitet, Syddansk Universi-
tet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.  
 
Ved gennemgangen identificerede Censorformandskabet, at normerne på 
specielt bachelorprojektet og specialet er forskellige.  
 
Censorformandskabet vil på baggrund af gennemgangen af normerne ret-
te henvendelse til idrætsuddannelserne på hhv. Københavns Universitet, 
Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet med en 
henstilling til, at normerne harmoniseres. Det indsamlede bilagsmateria-
let vil i den forbindelse blive medsendt. 
 
Censorformandskabet har modtaget en henvendelse fra Institut for Idræt 
og Biomekanik på Syddansk Universitet. Heraf fremgår det, at man øn-
sker at nedjustere censornormerne på de uddannelser, der er tilknyttet 
Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Nedjusterin-
gerne er ikke motiveret. 
 
Censorformandskabet har drøftet det fremsendte forslag til de nye normer 
og bemærkede i forhold hertil følgende: 
 
- Censorformandskabet finder det vanskeligt at forholde sig til de fore-

slåede nedjusteringer, da en række væsentlige oplysninger mangler i 
det fremsendte forslag. Således savnes der en angivelse af ECTS-
vægten for hver enkelt eksamen samt de eventuelle omfangsmæssige 
krav, der knytter sig til de skriftlige eksamener.  
Censorformandskabet ser således gerne, at disse påføres det frem-
sendte forslag og genfremsendes mhp. en fornyet vurdering. 
 

- Censorformandskabet finder det problematisk, at censornormerne for 
nogle af eksamenerne foreslås nedjusteret med op til 75 %, og for ho-
vedpartens vedkommende forslås nedjusteret med 50 %. Censorfor-
mandskabet anbefaler på den baggrund, at det fremsendte forslag ikke 
træder i kraft, og at man bibeholder de eksisterende censornormer. 
 

- Censorformandskabet har til orientering fremsendt censornormerne 
på idrætsuddannelserne på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og 
Københavns Universitet til Institut for Idræt og Biomekanik på Syd-
dansk Universitet, således her har mulighed for at sammenligne cen-
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sornormerne på tværs af universiteterne. Når man gør det, fremgår 
det, at de foreslåede normer på Institut for Idræt og Biomekanik på 
Syddansk Universitet vil blive væsentligt lavere end normerne på de 
øvrige universiteter, hvis det fremsendte forslag implementeres. 
 

- I forlængelse af dette finder Censorformandskabet, at der er en risiko 
for, at man på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universi-
tet – på trods af censorernes forpligtelse til at påtage sig censoropga-
ver – risikerer, at censorer vil vægre sig ved at påtage sig censoropga-
ver på Syddansk Universitet. Dette dels fordi det for censorerne vil 
være mere attraktivt at påtage sig opgaver på de øvrige universiteter, 
og dels fordi censoropgaver for mange censorers vedkommende er en 
arbejdsopgave, man påtager sig udover ens primære arbejdsfunktion. 
Dvs. som et ekstraarbejde, der med det fremsendte forslag vil blive 
honoreret yderst beskedent. 
 

- Hvis det fremsendte forslag fra Institut for Idræt og Biomekanik på 
Syddansk Universitet ønskes implementeret mhp. at reducere udgifter 
til censorer, anbefaler man fra Censorformandskabets side, at man i 
stedet for at reducere censornormen for hver enkel eksamen udarbej-
der nye men mindre udgiftstunge eksamensformer, hvor kvaliteten i 
den enkelte prøve bibeholdes. 

 
Bemærkningerne til Syddansk Universitet er tilsendt studieleder ved In-
stitut for Idræt og Biomekanik. 
  

5. Normer på skriftlige opgaver 
Censor Frank Edelmann Christensen har rettet henvendelse til Censor-
formandskabet, hvori han gør opmærksom på variationen i censornor-
merne på skriftlige eksamener på tværs fra idrætsuddannelserne på hhv. 
Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og 
Aalborg Universitet.  
 
Censorformandskabet har drøftet henvendelse og vil orientere Frank 
Edelmann Christensen om, at man har rettet henvendelse til de fire uni-
versiteter med en henstilling til, at normerne harmoniseres.  
 

6. Indkaldelse til det årlige møder med studieledere  
(Jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelse herom) 
 
Formandskabet indbyder studielederne fra AU, AAU, SDU og KU til et 
kontaktmøde mhp. at styrke den løbende dialog mellem censorformand-
skabet og universiteterne om udviklingen af prøve- og eksamenssystemets 
kvalitet.  

 

Mødedatoen er 

 Onsdag den 13. januar, kl. 12.45 – 14.00 med frokost på SDU fra kl. 

12.00-12.45. 
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Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at der bookes et lokale. 

 

På mødet ønsker Censorformandskabet blandt andet at drøfte de erfarin-

ger, universiteterne på dette tidspunkt har med fremdriftsreformen. Her-

under om det kan det lade sig gøre at skaffe censorer.  

 
7. Møde i censorkorpset jf. eksamensbekendtgørelsens bestem-

melse herom 
 
Formandskabet indbyder Censorkorpset til et kontaktmøde  
 

Onsdag den 13. januar, kl. 10.00 – 12.00 med efterfølgende frokost på 

SDU fra kl. 12.00 til 12.45 

 

Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at der bookes et lokale. 

 

På mødet ønsker Censorformandskabet blandt andet at drøfte de erfarin-

ger, censorerne på dette tidspunkt har med fremdriftsreformen. Herunder 

om de bliver presset af et eventuelt stigende antal censoropgaver i de to 

store eksamensterminer (dec/jan og maj/juni).  
 
 

8. Drøftelse af proceduren vedr. censorpåsætning  

Københavns Universitet har indført en ny praksis, hvor forslag til censorer 

sendes til godkendelse i formandskabet inden eksamen. 

 

Censorformandskabet sender forslag til de andre universiteter mhp. at 

indfører samme proceduren her. 

 
I den forbindelse vil Jeppe Norskov Stokholm udarbejde oversigt over, 
hvor mange der er brugt, og hvor mange der ikke er brugt inden for den 
indeværende beskikkelsesperiode. Resultatet skal bruges aktivt, således 
formandskabet kan udpege ikke-benyttede censorer, hvis et fremsendt 
forslag fra et af de fire universiteter ikke kan godkendes. 
 

9. Næste møde 

Onsdag den 13. januar, kl. 14.00 – 15.00 på SDU med efterfølgende spis-

ning. 

 
10. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


