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Titel: Beretning fra censorformandskabet for uddannelses familien Energi  
 

Første del  

Resume 
Nærværende censorformandsskab har i alt 9 uddannelser, på h.h.v. akademi-, erhvervsakademi- og 

professionsbachelorniveau i dets porte følge. Der har været i alt 929 (123 på AU) studerende til ekstern 

censur, hvilket tangerer en fordobling i forhold til året før, og alle uddannelsers niveau er fundet 

tilfredsstillende. Uddannelserne er fordelt mellem 2-årige akademi- og erhvervsakademiuddannelser, 3-årige 

professionsbacheloruddannelser og 1,5årige top-up-overbygningsuddannelser, alle inden for energi-området. 

Censorformandskabets anbefalinger er at øge kontakten til uddannelsernes netværk og censorkorpsets 

aftagercensorer, for at sikre et fortsat godt samarbejde. Dette gøres i samarbejde med censorsekretariatet, idet 

der afholdes to nationale censormøder, ét i Århus og ét i København. 

 

1.  Censorkorpset sammensætning (jf. § 22 og § 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder: 
Censorformandsskabet er sammensat af én formand, Arne Hosbond fra sikkerhedsstyrelsen og én 

næstformand, John Midtgaard Jensen fra UCN. 

Censorkorpset er sammensat af 211 (162 på AU) censorer i alt, hvoraf den overvejende andel udgøres af 

mænd og ca 50% er aftagercensorer. Nogle af uddannelserne, her kan nævnes Energiteknolog i 

Københavnsområdet samt Teknisk Manager Offshore (TMO), har store udfordringer med at rekruttere 

censorer, da TMO-uddannelsen udelukkende udbydes på erhvervsakademi sydvest i Esbjerg. 

Formandsskabet har taget problemstillingen op med uddannelsesnetværket. 

 

 

2. Årets arbejde i Censorformandskabet (jf. § 27), herunder: 
 

2.1 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet 
Der har via uddannelsesnetværkene fundet samarbejde sted især med uddannelsesinstitutionerne i årets løb. 

Der har været særligt fokus på, hvad der har fungeret utilfredsstillende eller er så inspirerende, at andre kan 

lære af det. Nærværende censorformandsskab er repræsenteret i uddannelsesnetværkene i form af 

næstformand og studieleder, John Midtgaard Jensen. Endvidere har censornæstformanden deltaget i den 

årligt tilbagevendende landsdækkende erfaringskonference for energi-uddannelserne i Fredericia, i 

begyndelsen af august måned 2016. 

 

3. Grundlaget for eksamen (jf. §30) 

3.1 Fagligt niveau 
Vedr. kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af det faglige niveau (se udfyldte 

lister under ”bilag”) 

 

Censorformandskabets samlede vurdering af det faglige niveau på uddannelsen er at niveauet er 

tilfredsstillende. 
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3.1.1 Udvalgte fagområder 
Intet at bemærke 

3.2 Prøveformerne 
Idet formandsskabet arbejder tæt sammen om udarbejdelsen samt revidering af studieordninger for samtlige 

9 uddannelser, vurderes prøveformerne at være tilfredsstillende. 

3.3 Informationen fra uddannelsesinstitutionerne (jf. § 24 stk. 2) 
Såvel netværket som formandsskabet vurderer at censorerne har fået de nødvendige informationer fra 

uddannelsesinstitutionerne inden prøverne. 

 

3.4 Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger  
Censorformandskabets samlede vurdering er at eksamen har været afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, der er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger. 

3.5 Ensartet og retfærdig behandling 
Censorformandskabets samlede vurdering er at de studerende har fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling. 
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4.   Klager og ankesager (jf. § 25, 4. pkt.) 
 

Ingen aktuelle nævneværdige skriftlige klager og ankesager 

 

 

5. Årets temaer 
Gruppeprøver og karaktergivning er efter netværkets udsagn forløbet tilfredsstillende 

 

6. Evaluering af skabelonen 
Skabelonen har fungeret tilfredsstillende. Dog har censorformandsskabet vurderet at faktaark er overflødigt.  

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale 
fra censorerne 
Censorformandskabet har analyseret materialet fra censorerne og overvejelserne går imod, at der i stil med 

indeværende periode, skal indkaldes til en samlet censorinformation, i løbet af den næste periode. 

Bilag et faktaark pr. uddannelse 
AU - Service, produktion, it, bygge og anlæg m.v.   2016 

Censorformandskabet på AU - Service, produktion, it, bygge og anlæg m.v.   Pia Lindkvist Pedersen 

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.1 Antal mænd i censorkorpset 131   

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 31   

1.3 Antal aftagercensorer 83   

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 
der udbyder uddannelsen 

79 

  

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 162   

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 14   

  Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 
forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 
medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 
eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 
gentagen censur) JA=1 NEJ=0 

 1 

  

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §27, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.1 Er der siden oktober 2013 afholdt censormøde med censorerne i 
censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

2.2 Er der siden oktober 2013 afholdt kontaktmøde mellem 
uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

    Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 
uddannelserne 

 0 

  

2.4 Antal studieordninger til høring i år  0   

  De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra 
censorerne i censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er 
tydeligt, på hvilken baggrund en samlet vurdering er foretaget. 

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 
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3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 
og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 
læringsmål? JA=1 NEJ =0 

 1 

  

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 
uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 
øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 
behandling ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 
(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 
allokeringer) 

123 

  

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 
baggrund af den viden, der er tilgængelig for 
censorformandskabet) 

 0 

  

4.3 Antal ankesager i alt  0   

4.4 Antal ankesager med medhold  0   

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0  1   

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 
med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i 
bekendtgørelser og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen 
gruppeprøver=M 

 1 

  

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 
at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 
målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0  1   

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0  1   

 

Automationsteknolog   2016 

Censorformandskabet på Automationsteknolog   Arne Victor Hosbond 

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.1 Antal mænd i censorkorpset 25   

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 0   

1.3 Antal aftagercensorer 13   

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 
der udbyder uddannelsen 

12 

  

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 38   

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 14   

  Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 
forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 
medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 
eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 
gentagen censur) JA=1 NEJ=0 

 1 
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2 Årets arbejde i censorformandskabet - §27, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.1 Er der siden oktober 2013 afholdt censormøde med censorerne i 
censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

2.2 Er der siden oktober 2013 afholdt kontaktmøde mellem 
uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

    Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 
uddannelserne 

 0 

  

2.4 Antal studieordninger til høring i år  0   

  De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra 
censorerne i censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er 
tydeligt, på hvilken baggrund en samlet vurdering er foretaget. 

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 
og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 
læringsmål? JA=1 NEJ =0 

 1 

  

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 
uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 
øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 
behandling ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 
(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 
allokeringer) 

148 

  

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 
baggrund af den viden, der er tilgængelig for 
censorformandskabet) 

 0 

  

4.3 Antal ankesager i alt  0   

4.4 Antal ankesager med medhold  0   

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0  1   

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 
med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i 
bekendtgørelser og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen 
gruppeprøver=M 

 1 

  

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 
at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 
målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0  1   

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0  1   

 

Driftsteknolog Offshore   2016 

Censorformandskabet på Driftsteknolog Offshore   Arne Victor Hosbond 

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 



   

7 

 

1.1 Antal mænd i censorkorpset 11   

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 3   

1.3 Antal aftagercensorer 10   

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 
der udbyder uddannelsen 

4 

  

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 14   

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 8   

  Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 
forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 
medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 
eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 
gentagen censur) JA=1 NEJ=0 

 1 

  

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §27, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.1 Er der siden oktober 2013 afholdt censormøde med censorerne i 
censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

2.2 Er der siden oktober 2013 afholdt kontaktmøde mellem 
uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

    Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 
uddannelserne 

 0 

  

2.4 Antal studieordninger til høring i år  0   

  De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra 
censorerne i censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er 
tydeligt, på hvilken baggrund en samlet vurdering er foretaget. 

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 
og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 
læringsmål? JA=1 NEJ =0 

 1 

  

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 
uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 
øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 
behandling ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 
(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 
allokeringer) 

85 

  

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 
baggrund af den viden, der er tilgængelig for 
censorformandskabet) 

 0 

  

4.3 Antal ankesager i alt  0   

4.4 Antal ankesager med medhold  0   

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0  1   
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5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 
med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i 
bekendtgørelser og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen 
gruppeprøver=M 

 1 

  

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 
at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 
målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0  1   

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0  1   

 

El Mester   2016 

Censorformandskabet på El Mester   Arne Victor Hosbond 

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.1 Antal mænd i censorkorpset 10   

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 0   

1.3 Antal aftagercensorer 6   

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 
der udbyder uddannelsen 

4 

  

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 10   

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 1   

  Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 
forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 
medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 
eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 
gentagen censur) JA=1 NEJ=0 

 1 

  

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §27, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.1 Er der siden oktober 2013 afholdt censormøde med censorerne i 
censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

2.2 Er der siden oktober 2013 afholdt kontaktmøde mellem 
uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

    Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 
uddannelserne 

 0 

  

2.4 Antal studieordninger til høring i år  0   

  De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 
censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 
baggrund en samlet vurdering er foretaget. 

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 
og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 
læringsmål? JA=1 NEJ =0 

 1 

  

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 
uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 
øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  
JA=1 NEJ= 0 

 1 
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3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 
behandling ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 
(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 
allokeringer) 

11 

  

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 
baggrund af den viden, der er tilgængelig for 
censorformandskabet) 

 0 

  

4.3 Antal ankesager i alt  0   

4.4 Antal ankesager med medhold  0   

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0  1   

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 
med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i 
bekendtgørelser og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen 
gruppeprøver=M 

 1 

  

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 
at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 
målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0  1   

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0  1   

 

Energimanagement   2016 

Censorformandskabet på Energimanagement   Arne Victor Hosbond 

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.1 Antal mænd i censorkorpset 10   

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 1   

1.3 Antal aftagercensorer 3   

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 
der udbyder uddannelsen 

8 

  

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 11   

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 0   

  Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 
forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 
medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 
eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 
gentagen censur) JA=1 NEJ=0 

 1 

  

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §27, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.1 Er der siden oktober 2013 afholdt censormøde med censorerne i 
censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

2.2 Er der siden oktober 2013 afholdt kontaktmøde mellem 
uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

    Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 
uddannelserne 

 0 

  

2.4 Antal studieordninger til høring i år  0   
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  De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 
censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 
baggrund en samlet vurdering er foretaget. 

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 
og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 
læringsmål? JA=1 NEJ =0 

 1 

  

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 
uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 
øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 
behandling ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 
(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 
allokeringer) 

0 

  

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 
baggrund af den viden, der er tilgængelig for 
censorformandskabet) 

 0 

  

4.3 Antal ankesager i alt  0   

4.4 Antal ankesager med medhold  0   

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0  1   

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 
med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i 
bekendtgørelser og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen 
gruppeprøver=M 

 1 

  

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 
at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 
målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0  1   

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0  1   

 

Energiteknolog   2016 

Censorformandskabet på Energiteknolog   Arne Victor Hosbond 

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.1 Antal mænd i censorkorpset 30   

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 8   

1.3 Antal aftagercensorer 16   

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 
der udbyder uddannelsen 

22 

  

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 38   

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 22   

  Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 
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1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 
forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 
medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 
eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 
gentagen censur) JA=1 NEJ=0 

 1 

  

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §27, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.1 Er der siden oktober 2013 afholdt censormøde med censorerne i 
censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

2.2 Er der siden oktober 2013 afholdt kontaktmøde mellem 
uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

    Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 
uddannelserne 

 0 

  

2.4 Antal studieordninger til høring i år  0   

  De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 
censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 
baggrund en samlet vurdering er foretaget. 

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 
og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 
læringsmål? JA=1 NEJ =0 

 1 

  

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 
uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 
øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 
behandling ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 
(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 
allokeringer) 

195 

  

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 
baggrund af den viden, der er tilgængelig for 
censorformandskabet) 

 0 

  

4.3 Antal ankesager i alt  0   

4.4 Antal ankesager med medhold  0   

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0  1   

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 
med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i 
bekendtgørelser og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen 
gruppeprøver=M 

 1 

  

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 
at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 
målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0  1   

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0  1   
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Installatør AK Stærkstrøm   2016 

Censorformandskabet på Installatør AK Stærkstrøm   Arne Victor Hosbond 

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.1 Antal mænd i censorkorpset 52   

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 1   

1.3 Antal aftagercensorer 24   

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 
der udbyder uddannelsen 

29 

  

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 53   

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 35   

  Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 
forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 
medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 
eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 
gentagen censur) JA=1 NEJ=0 

 1 

  

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §27, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.1 Er der siden oktober 2013 afholdt censormøde med censorerne i 
censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

2.2 Er der siden oktober 2013 afholdt kontaktmøde mellem 
uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

    Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 
uddannelserne 

 0 

  

2.4 Antal studieordninger til høring i år  0   

  De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 
censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 
baggrund en samlet vurdering er foretaget. 

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 
og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 
læringsmål? JA=1 NEJ =0 

 1 

  

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 
uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 
øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 
behandling ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 
(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 
allokeringer) 

283 

  

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 
baggrund af den viden, der er tilgængelig for 
censorformandskabet) 

 0 

  

4.3 Antal ankesager i alt  0   

4.4 Antal ankesager med medhold  0   
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5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0  1   

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 
med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i 
bekendtgørelser og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen 
gruppeprøver=M 

 1 

  

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 
at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 
målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0  1   

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0  1   

 

Installatør AK VVS   2016 

Censorformandskabet på Installatør AK VVS   Arne Victor Hosbond 

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.1 Antal mænd i censorkorpset 35   

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 2   

1.3 Antal aftagercensorer 19   

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 
der udbyder uddannelsen 

18 

  

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 37   

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 23   

  Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 
forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 
medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 
eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 
gentagen censur) JA=1 NEJ=0 

 1 

  

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §27, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.1 Er der siden oktober 2013 afholdt censormøde med censorerne i 
censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

2.2 Er der siden oktober 2013 afholdt kontaktmøde mellem 
uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

    Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 
uddannelserne 

 0 

  

2.4 Antal studieordninger til høring i år  0   

  De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 
censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 
baggrund en samlet vurdering er foretaget. 

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 
og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 
læringsmål? JA=1 NEJ =0 

 1 

  

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 
uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            
JA=1 NEJ= 0 

 1 
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3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 
øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 
behandling ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 
(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 
allokeringer) 

187 

  

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 
baggrund af den viden, der er tilgængelig for 
censorformandskabet) 

 0 

  

4.3 Antal ankesager i alt  0   

4.4 Antal ankesager med medhold  0   

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0  1   

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 
med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i 
bekendtgørelser og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen 
gruppeprøver=M 

 1 

  

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 
at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 
målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0  1   

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0  1   

 

PBA Teknisk Manager Offshore   2016 

Censorformandskabet på PBA Teknisk Manager Offshore   Arne Victor Hosbond 

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.1 Antal mænd i censorkorpset 8   

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 2   

1.3 Antal aftagercensorer 7   

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 
der udbyder uddannelsen 

3 

  

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 10   

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 2   

  Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 
forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 
medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 
eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 
gentagen censur) JA=1 NEJ=0 

 1 

  

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §27, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

2.1 Er der siden oktober 2013 afholdt censormøde med censorerne i 
censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

2.2 Er der siden oktober 2013 afholdt kontaktmøde mellem 
uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

    Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 
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2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 
uddannelserne 

 0 

  

2.4 Antal studieordninger til høring i år  0   

  De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 
censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 
baggrund en samlet vurdering er foretaget. 

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 
og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 
læringsmål? JA=1 NEJ =0 

 1 

  

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 
uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 
øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  
JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 
behandling ?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal  Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 
(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 
allokeringer) 

20 

  

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 
baggrund af den viden, der er tilgængelig for 
censorformandskabet) 

 0 

  

4.3 Antal ankesager i alt  0   

4.4 Antal ankesager med medhold  0   

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0  1   

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 
med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i 
bekendtgørelser og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen 
gruppeprøver=M 

 1 

  

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 
at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0 

 1 

  

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 
målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0  1   

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0  1   

 

 


