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Møde den: 28. marts 2014, kl. 17-19.00 

Møde i Censorkorps for Tandlægeuddannelserne i Danmark 

 

Sted: Syddansk Universitet  

Indgang G 

Mødelokale 1, 1. sal 

Campusvej 55 

5230 Odense M 

 

Deltagere 

Fra Censorformandskabet: Judith Autrup 

 

Fra Censorkorps for Tandlægeuddannelserne i Danmark: Annemette Sabroe, 

Birgitte Skadborg, Bjarne Simonsen, Erik Friis Hasche, Flemming Brandt, Henning Ba-

stian, Henning Lehmann, Henrik Mærkedahl, Jan Hejle, Kaj Stoltze, Karsten Nielsen, 

Kecia Dyhring, Kirstine Juhl Thuesen, Kitte Nottelmann, Mogens Mailand, Morten 

Damgaard, Ole Frederiksen, Peter Holm Nielsen, Rikke Larsen, Sharifah Abdullah, Tor-

ben Birk, Vibeke Würtz, Søren Hillerup 

 

Fra Studieadministration på KU og AU: Carsten E. Thomsen (Studieleder, KU), Louise 

Schou (eksamenskontoret, KU), Birgit Thomsen (sektionsleder, KU), Martin Stampe 

Noer (studiechef, KU) og Jeppe Norskov Stokholm (uddannelsesrådgiver, AU)  

 

Referent: Jeppe Norskov Stokholm 

REFERAT 

1. Velkomst  

Censorformand Judith Autrup bød velkommen og orienterede kort om det nye 

censorkorps, der omfatter i alt 66 censorer, der skal varetage censoropgaverne 

ved de cirka 30 eksamener på hhv. AU og KU, der har ekstern censur.  

 

Judith Autrup orienterede desuden om baggrunden for mødet, der udspringer af 

Eksamensbekendtgørelsens § 52. stk. 5. Af denne fremgår, at Censorformand-

skabet skal medvirke til en løbende dialog om udviklingen af de uddannelser, det 

er knyttet op på, ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censo-

rerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem uddannelsesinstitutionerne og 

censorerne. 

 

2. Valg af formandskab  

Judith Autrup orienterede om, at Censorkorpset for Tandlægeuddannelserne af 

og blandt censorerne skal vælge et formandskab bestående af en censorformand 

og en eller flere næstformænd. Valget afholdes af det hidtidige censorformand-

skab (jf. Eksamensbekendtgørelsen, § 51.). 
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Som annoncereret i mødeindkaldelsen har censorformand Judith Autrup tilken-

degivet, at hun accepterede at genopstille til formandsposten. Der var ikke andre 

medlemmer af censorkorpset, der havde meddelt deres kandidatur, hvorfor Ju-

dith Autrup blev genvalgt som censorformand for den kommende beskikkelses-

periode fra 1. april 2014 til 31. marts 2018. 

 

Til posten som næstformand var der to medlemmer fra det nybeskikkede cen-

sorkorps, der havde meddelt deres kandidatur. Det drejede som om Alireza 

Sahafi og Sharifah Abdullah. 

 

Alireza Sahafi blev efter afstemning valgt til næstformand for den kommende be-

skikkelsesperiode fra 1. april 2014 til 31. marts 2018. 

 

3. Censors rolle og opgave 

Judith Autrup gennemgik censorformandskabets funktion. Dette har blandt an-

det til opgave at fordele opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset 

efter samråd med universiteterne. Opgaverne skal fordeles således, at censorerne 

jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver.  

 

Censorformandskabet skal desuden som led i kvalitetssikringen af uddannelser-

nes prøve- og eksamenssystem 

1) indstille censorer til beskikkelse 

2) rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold 

3) afgive en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indbe-

retninger 

4) besvare høringer om studieordninger og væsentlige ændringer i uddannelser-

nes studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet, og 

5) i øvrigt være til rådighed for universitetet, herunder aftagerpaneler, ved udvik-

ling af nye prøveformer. 

 

Censorformandskabet har endelig til opgave at medvirke til en løbende dialog 

om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensop-

gavernes kvalitet. Dette gøres blandt andet ved, at der mindst hvert andet år skal 

afholdes censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem 

universiteterne, herunder aftagerpaneler, og censorerne. 

 

Judith Autrup gennemgik herefter censorernes opgave. Som censor skal man på-

se, 

1) at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de 

mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbe-

kendtgørelse og i studieordning, 

2) at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og 

3) at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstatio-

ner får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for ka-
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raktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddan-

nelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen. 

 

En censor har desuden til opgave at 

1) rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer 

efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens eller det centrale fags 

og undervisningens mål, 

2) ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet 

til universitetet og formandskabet, og 

3) medvirke ved behandling af klager og anker over prøver. 

 

Konstaterer censor, at de nævnte forhold ikke er opfyldt, eller får censor for-

modning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af 

en uddannelse, skal censor afgive en indberetning herom til universitetet med 

kopi til censorformandskabet. 

 

Se endvidere Eksamensbekendtgørelsen, § 57 ff. (BEK. nr. 1518 af 16/12/2013) 

 

Judith Autrup orienterede om, at Censorkorps for Tandlægeuddannelserne i 

Danmark er opdelt i en række fagområder. De enkelte censorer er hver især pla-

ceret indenfor et eller flere af disse, men må dog som anført i censoropslaget på-

regne at skulle varetage censoropgaver inden for andre beslægtede fagområder 

og ved begge tandlægehøjskoler. 

 

Judith Autrup gjorde hertil opmærksom på, at det forventes, at censorerne ori-

enterer sig i relevante bekendtgørelser og aktuelle studieordninger. Disse er til-

gængelige via Censorkorpset hjemmeside  her og her . 

 

En komplet oversigt over korpset og fagområderne kan ses på Censorkorpsets 

hjemmeside. Oversigten indeholder desuden kontaktoplysninger på de enkelte 

censorer.  

Alle censorer opfordres til at tjekke, at kontaktoplysningerne er korrekte. Er der 

mangler eller fejl, bedes dette meddeles til Jeppe Norskov Stokholm 

(jns@sun.au.dk). 

 

I forbindelse med censoropgaver er det pålagt censor at føre såkaldte ordnede 

optegnelser over forløbet (notater). Disse skal anvendes dels i forbindelse med 

den efterfølgende karaktergivning, og dels ved eventuelle klage- eller ankesager. 

Optegnelserne skal opbevares i 1 år.  

 

Judith Autrup orienterede endelig om, at censor efter eksamen på Aarhus Uni-

versitet og København Universitet via systemet STADS VIP skal registrerer ka-

raktererne. Censorerne vil få tilsendt et link til systemet i forbindelse med eksa-

men.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160776#Afs2
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/oplysninger-til-censorer/censorformandskabet-for-odontologi/
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/oplysninger-til-censorer/
http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Censorer/Censorkorps_for_tandlaegeuddannelsen_fagomraader_2014-2018_hjemmeside_01.pdf
http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Censorer/Censorkorps_for_tandlaegeuddannelsen_fagomraader_2014-2018_hjemmeside_01.pdf
mailto:jns@sun.au.dk
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Hertil skal censorerne efter afvikling af eksamen også foretage en såkaldt eksa-

mensindberetning, hvori forløbet omkring afviklingen af eksaminationen evalue-

res. Retningslinjerne vedr. eksamensindberetningen bliver censorerne informe-

ret om i forbindelse med den enkelte censoropgave. 

 

4. Præsentation af karakterskalaen 

Jeppe Norskov Stokholm gennemgik kort karakterskalaen og beskrivelserne af 

de enkelte karaktertrin. 

 

Yderligere materiale om karakterskalaen kan findes på nedenstående link.  

 Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 

 Karakterbekendtgørelsen 

 

5. Præsentation af Censorkorpsets hjemmeside 

Jeppe Norskov Stokholm gennemgik censorkorpset hjemmeside, hvor der findes 

links til 

 

 Registrering af eksamensresultater online 

 

 Censornormer og -vederlag 

 Transport og overnatning  

 

 Eksamensbekendtgørelsen 

 Karakterbekendtgørelsen 

 Uddannelsesbekendtgørelsen  

 

 Studieordninger på Københavns Universitet 

 Studieordninger på Aarhus Universitet 

 

 Referater fra møder i Censorkorpset 

 Referater fra møder i Censorformandsskabet 

 Censorformandskabets årsberetning 

 

Birgit Thomsen fra Københavns Universitet præsenterede desuden kort det nye 

rejseafregningssystem, RejsUd, som censorerne i forbindelse med censoropgaver 

på Københavns Universitet fremadrettet skal benytte, når der skal udbetales be-

fordringsgodtgørelse. RejsUd kan tilgås via dette link. 

 

Censorerne skal i forbindelse med censoropgaver på Aarhus Universitet bruge 

Tjenesterejseblanketten, der kan tilgås her.  

 
  

http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/karakterskalaer
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29307
http://sund.ku.dk/om-sund/praktisk/censor/censormed/censorformandsskab_forside/honorarblanketter-rejserafregninger/kbh/
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/oplysninger-til-censorer/
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6. Eventuelt 

Flere censorer gjorde opmærksom på, at det nye rejseafregningssystem på KU 

for brugeren er meget vanskeligt at arbejde i. Birgit Thomsen opfordrede til, at 

utilfredse censorer/brugere af systemet indsender en klage, hvoraf besværlighe-

derne er beskrevet. Denne skal sendes til julianlauridsen@sundku.dk 

 

Flere censorer efterlyste desuden, at flere forhold i forbindelse med udbetaling af 

censorhonorar og refusion af transportudgifter blev forbedret. Det drejede sig 

konkret om 

 Den lange ekspeditionstid i forbindelse med udbetaling af censorhonorar og 

refusion af transportudgifter ønskes reduceret 

 Der ønskes mere fyldestgørende oplysninger i forbindelse med udbetaling af 

censorhonorar og refusion af transportudgifter. Dette enten i form at en de-

cideret lønseddel, der tilsendes censorerne, hvoraf det tydeligt fremgår, hvad 

det udbetalte beløb dækker over, eller i form af en mere udførlig beskrivelse 

af samme i forbindelse med bankoverførslen. 

  

Repræsentanterne fra studieadministrationen på Aarhus Universitet og Køben-

havn Universitet viderebringer de nævnte forhold til lønkontorerne på de to uni-

versiteter med henblik på en hurtig afklaring. 

 

Censorerne efterspurgte kontaktoplysninger på det personer i Studieadministra-

tionen på hhv. AU og KU, der arbejder med tandlægeuddannelserne. De ses ne-

denfor og er tillige tilgængelige på censorkorpsets hjemmeside. 

 

AU Studier – Eksamensplanlægning 

Birte Øster Marcussen 

Uddannelsesadministrator 

Tlf: 871 68294 

Mail: bmm@sun.au.dk 

 

KU – Sektion for Studieservice 

Louise Ørnfeldt Schou 

Eksamenskoordinator 

Fakultetsservice, Sektion for Studieservice 

Telefon: +45 353-26456 

E-mail: louisesc@sund.ku.dk 

 

Sekretariat for Censorformandskabet  

Jeppe Norskov Stokholm 

AU Studier, Aarhus Universitet 

Direkte tlf: 871 67574 

E-mail: jns@sun.au.dk 

mailto:julianlauridsen@sundku.dk
mailto:bmm@sun.au.dk
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/administration/afduddannelsestuderende/?id=389013&vis=medarbejder
mailto:jns@sun.au.dk

