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Møde den: 28. marts 2014 kl. 15.30-16.30 

 

Møde mellem Censorformandskabet, KU og AU 

 

Sted: Syddansk Universitet  

Indgang G 

Mødelokale 1, 1. sal 

Campusvej 55 

5230 Odense M 

 

Deltagere:  

Censorformand Judith Autrup 

Studieleder Eva Sidelmann Karring (AU) 

Studieleder Carsten E. Thomsen (KU) 

Louise Schou (KU) 

Birgit Thomsen (KU) 

Martin Stampe Noer (KU) 

Jeppe Norskov Stokholm (referent, AU) 

REFERAT 

 

1. Velkomst 

 

Judith Autrup bød velkommen. 

 

Judith Autrup orienterede om, at den tidligere næstformand, Per Dybbroe, i 

2013 afgik ved døden efter kort tids alvorlig sygdom. Per fungerede i censorkorp-

set i en årrække, og udførte et stort arbejde både som censor og som næstfor-

mand.  

 

2. Evaluering af censorordningen 

Judith Autrup orienterede om, at ministeriets evaluerings af censorordningen 

har affødt en række initiativer og tiltag i Censorkorps for Tandlægeuddannelser-

ne. 

 

Først og fremmest vil medlemmerne af censorkorpset med et fast interval på 2 år 

fremadrettet blive indkaldt til møde. Censorformandskabet har ansvaret for at 

indkalde til mødet.  

Det første møde i censorkorpset afvikles den 28. marts, 2014, dvs. umiddelbart 

efter mødet mellem censorformandskabet, AU og KU.  

Der er tilmeldt 22 ud af 66 censorer til mødet, hvilket betragtes som acceptabelt. 
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Dernæst vil mødet mellem Censorformandskabet, KU og AU fremadrettet blive 

afholdt med et fast interval på et år. Censorformandskabet har også her ansvaret 

for at indkalde til mødet. 

 

Det blev drøftet, om der kunne etableres en fælles censordatabase for de sund-

hedsvidenskabelige fakulteter, hvorfra der dels kan trækkes oplysninger om cen-

sorer (eks. fordelt efter fagområder) samt trækkes statistiske oplysninger (om 

eks. forbrug af censorer efter fagområder, aftager/universitetsansat etc.) 

Martin Stampe Noer vil undersøge, hvad der eksisterer af tilsvarende systemer 

på andre fakulteter og/eller uddannelser. Det blev aftalt, at han efterfølgende 

kontakter Jeppe Norskov Stokholm mhp. at drøfte, om der kan/skal arbejdes vi-

dere med etableringen af en fælles censordatabase for de sundhedsvidenskabeli-

ge fakulteter. 

 

Martin Stampe Noer orienterede om, at han har været til møde med det sund-

hedsvidenskabelige dekanat på KU, hvor censorevalueringsrapporten blev drøf-

tet. På baggrund heraf vil Martin Stampe Noer indkalde alle censorformandska-

berne på de sundhedsvidenskabelige fakulteter til et fælles møde. 

 

3. Beskikkelse af nyt censorkorps 

 

Judith Autrup orienterede om, at Jan Bruun i forbindelse med beskikkelsen af 

det nye censorkorps har været konstitueret som næstformand. Jan Bruun har 

været medlem af censorkorpset i gennem en lang årrække. 

 

Judith Autrup orienterede om, at Censorformandskabet forud for annonceringen 

af opslaget kontaktede studieledere og -nævn på AU og KU mhp. at indhente op-

lysninger om, hvor mange censorer de enkelte fakulteter ønskede beskikket in-

den for de enkelte fagområder, om der i forbindelse med eventuelle nye studie-

ordninger etc. er opstået behov for beskikkelse indenfor nye fagområder, og om 

der er fag/kurser, der har ændret navn. 

 

Judith Autrup orienterede om, at der i forbindelse med beskikkelsesprocessen er 

gjort følgende 

- Censorformandskabet har tillige skrevet til alle censorer i det gamle korps 

forud for annonceringen af opslaget og orienteret dem om, at de skal ansøge, 

hvis de ønsker genbeskikkelse. 

- Alle eksaminatorer på AU og KU er kontaktet mhp. at opfordre potentielle 

ansøgere til at søge de opslåede censorater. Dette både med henblik at sikre 

et stort og bredt ansøgerfelt og med henblik på at få dækket alle fagområder.  

- I forbindelse med opslaget har censorformandsskabet betonet, at censorerne 

i højere grad kan indkaldes til eksamener uden for deres ønskede fagområde. 
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Judith Autrup orienterede om, at der til de opslåede censorater indkom i alt 80 

ansøgere i første ansøgningsrunde. Efter en gennemgang af ansøgningerne blev 

det besluttet at lave et genopslag inden 6 fagområder, hvor der enten ingen an-

søgninger var indkommet, eller hvor der var indkommet meget få ansøgninger. 

 

Censorformandskabet indstillede på baggrund af de to ansøgningsrunder 66 

censorer til beskikkelse, der alle blev godkendt af ministeriet. 

 

Judith Autrup orienterede om, at KU og AU i forbindelse med eventuelle fremti-

dige ændringer af studieordningerne bedes kontakte censorformandskabet, hvis 

det vurderes, at der er behov beskikkelse af yderligere censorer inden for konkre-

te fagområder. 

 

Efter beskikkelsesprocessen er der fra enkelte eksaminatorer indkommet opfor-

dring til, at der foretages yderligere beskikkelser inden for nogle konkrete fagom-

råder. Opfordringerne er primært begrundet i, at der inden for de konkrete fag-

områder er beskikket for få censorer. Censorformandskabet har taget opfordrin-

gerne til efterretning. 

 

4. Ny bacheloruddannelse på KU 

 

Judith Autrup orienterede om, at hun i sin egenskab af censorformand har givet 

høringssvar vedr. den nye studieordning for Bacheloruddannelsen i Odontologi 

på KU. Den primære ændring i studieordningen vedrører de tværfaglige eksame-

ner, der i den nye studieordning erstattes af monofaglige eksamener. Hørings-

svaret var positivt. 

 

5. Årsberetningen 2013 

Judith Autrup orienterede kort om censorformandsskabet årsberetning. Beret-

ningen rundsendes til mødedeltagerne sammen med referatet. 

 

6. Rejseafregning og honorarudbetaling 

Birgit Thomsen orienterede kort om det nye rejseafregnings- og honorarudbeta-

lingssystem Rejsud, som medlemmerne af censorkorpset skal benytte ifm. cen-

soropgaver på KU. 

 

Judith Autrup orienterede om, at det nye rejseafregningssystem på KU for bru-

geren er meget vanskeligt at arbejde i. Birgit Thomsen opfordrede til, at utilfred-

se censorer/brugere af systemet indsender en klage, hvoraf besværlighederne er 

beskrevet. 

 

7. Eventuelt 
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Martin Stampe Noer og Birgit Thomsen orienterede om, at der vil blive etableret 

en ny eksamensportal, der fungere på tværs af universiteterne. Systemet forven-

tes at kunne tages i brug i 2015.  

Censorformandskabet og -korpset orienteres, når der er nyt om implementerin-

gen systemet.  

 

Næste møde er fastsat til fredag den 20. marts, 2015. Mødet afholdes på KU. 

 

 

 


