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REFERAT 

1. Ad hoc beskikkelser 
Censorformandsskabet modtager løbende henvendelser fra eksa-

mensadministrationen på de fire universiteter vedr. ønsker om ad 

hoc beskikkelser ifm. eksamen. Anmodningerne om ad hoc beskik-

kelse sker inden for fagområder, der angiveligt er dårligt dækket 

ind af censorkorpsets medlemmer, eller inden for fagområder, 

hvor det af forskellige årsager i den konkrete situation er vanske-

ligt at finde en censor. 

 

Censorformandsskabet udbeder sig i disse tilfælde en liste over de 

censorer, der har takket nej til den konkrete censoropgave. Samti-

dig undersøger formandsskabet, om der er censorer i korpset, der 

kan censurerer indenfor det pågældende fagområde. Er det ikke 

tilfældet, findes der i samarbejde med eksamensadministrationen 

en løsning i form af en ad hoc beskikkelse. 

 

Censorkorpsets hjemmeside indeholder en oversigt over samtlige 

medlemmer af korpset. På hjemmesiden er der udarbejdet en sø-

gemaskine, hvor der kan udsøges censorer ud fra både fagområde 

og navn. Formålet med søgemaskinen er, at man hurtigt kan udsø-

ge og få et overblik over mulige censoremner inden for de forskel-

lige fagområder (se her ). Intentionen med søgemaskinen er blandt 

andet, at den skal medvirke til, at antallet af ad hoc beskikkelser 

bliver reduceret. Censorformandskabet vil følge op på, om søge-

maskinen afhjælper problemet.  

 

For at reducere antallet af ad hoc beskikkelser opfordrer censor-

formandskabet desuden til, at eksamensadministrationen på de fi-

re universiteter kontakter censorerne i så tilpas god tid, at fyldte 

kalendere hos censorerne ikke er en hindring for at tage censorop-

gaver.  

 

Censorformandsskabet påtænker desuden at indkalde eksamens-

administratorerne på SDU, KU, AAU og AU til et møde mhp. i fæl-

http://health.medarbejdere.au.dk/censorer/oplysninger-til-censorer/censorformandskabet-i-idraet/medlemmer-af-censorkorpset/
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lesskab at fastlægge en procedure for det fremadrettede samarbej-

de omkring censorpåsætning. 

 

1. Drøftelse af proceduren vedr. censorpåsætning  

Det blev vedtaget, at censorformandskabet kontakter studieleder-

ne på de fire universiteter mhp. at drøfte, om der fremadrettet kan 

indføres en praksis, hvor det er eksamensadministrationen, der 

udpeger og påsætter censorer til de enkelte eksamener. Formålet 

er, at dette samlet vil reducere antallet af ad hoc beskikkelser, 

modvirke gensidig censur og frigøre tid hos eksaminatorerne, da 

de derved ikke selv fremadrettet skal indsende censorforslag til ek-

samensadministrationen. 

 

2. Beskikkelse af censorer 2014-2018 

Den udarbejdede tidsplan blev godkendt af censorformandskabet.  

 

Det blev aftalt, at Jeppe Norskov Stokholm i forbindelse med be-

skikkelsesrunden kontakter eksaminatorerne på de fire universite-

ter via mail. Formålet er at opfordre eksaminatorerne til at kontak-

te mulige censorkandidater, der kan søge om beskikkelse. Målet er 

herigennem at få et stort og bredt felt af ansøgere. 

 

Det blev desuden aftalt, at medlemmerne af det eksisterende korps 

via mail eller brev skal forespørges, om de ønsker at fortsætte som 

censorer i den kommende beskikkelsesperiode. Dvs. de skal ikke 

aktivt søge om genbeskikkelse, men blot tilkendegive, om de øn-

sker at være en del af censorkorpset i den kommende beskikkel-

sesperiode. 

 

Kun folk, der ikke er i korpset, skal derved ansøge om beskikkelse 

via opslaget. 

 

Bilag: Tidsplan  

 

3. Tilknytning af sekundært censorkorps (statistik) 

Det blev aftalt, at der i forbindelse med beskikkelsesrunden skal 

gøres en indsats for at hverve censorer inden for de fagområder, 

hvor der er et særligt behov for censorer. Det drejer sig blandt an-

det om statistik. 
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4. Digital eksamen 

Verner Møller orienterede om, at der var en række censorer, der 
havde henvendt sig og påpeget, at de i stigende omfang modtager 
eksamensopgaver til censur i elektronisk form frem for hardcopy. 
 
På baggrund heraf havde Jeppe Norskov Stokholm undersøgt ret-
ningslinjerne for, hvorvidt universiteterne må sende eksamensop-
gaver i elektronisk form uden forudgående aftale med censorerne 
og formandskabet. 
 
Der er ingen retningslinjer, der regulerer dette. De enkelte univer-
siteter kan derfor ændre praksis, og censorerne kan eksempelvis 
ikke forlange at få eventuelle udgifter til print dækket. Formands-
skabet kan dog vælge at kontakte de enkelte universiteter, hvor der 
er konstateret problemer, og gøre opmærksom på de problematik-
ker, der er indrapporteret fra censorerne. 
 

Det blev på baggrund heraf vedtaget, at det i opslaget til den kom-

mende beskikkelsesrunde skal ekspliciteres, at censorerne må for-

vente, at et stigende antal eksamener vil foregå elektronisk, og at 

opgaverne vil blive tilsendt censorerne i den form. 

 

5. Retningslinjer for at takke nej til censoropgaver når man 

har søgt om at komme ind i censorkorpset 

Verner Møller orienterede om, at der er konstateret en række til-
fælde, hvor censorer gentagne gange takker nej til opgaver.  
På baggrund heraf blev det besluttet, at det i censoropslaget i for-
bindelse med den nye beskikkelsesrunde ekspliciteres, at censor-
korpset er landsdækkende, at censorer må påregne at skulle påtage 
sig opgaver på alle fire universiteter, og at censorerne må påregne 
at skulle varetage censoropgaver uden for deres eget fagområde.  
 

6. Afvikling af eksamen på AAU 

Verner Møller orienterede om, at han havde modtaget indberet-

ninger fra et par censorer, hvori en række forhold vedr. eksamen 

på Aalborg Universitet var påtalt.  

Det drejer sig dels om antallet af studerende pr. gruppe ved grup-

peeksamener. Her er der flere grupper, der har haft 7-8 medlem-

mer, hvilket af censorerne er påtalt som værende for højt.  

Hertil drejer det sig dels om omfanget at eksamens- og bilagsmate-

rialet i forbindelse med gruppeeksamener. Der er tilfælde, hvor det 

samlede antal sider har været på mere 250 pr. gruppe. Dette er af 

censorerne også påtalt som værende for højt. 
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Censorformandskabet kontakter på baggrund heraf Aalborg Uni-

versitet mhp. at påpege ovenstående problematikker vedr. eksa-

men og eksamensformen. Dette sker i henhold til eksamensbe-

kendtgørelsens § 59, stk. 2, hvoraf det fremgår, at censorerne 

blandt andet skal rådgive om prøvesystemet, herunder dets form 

og indhold. 

 

7. Eventuelt 

Censorformandsskabet blev orienteret om, at der fremadrettet vil 

blive udbetalt et honorar til formand og næstformænd. 

 


