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Beretning fra censorformandskabet for uddannelsesfamilien ”Økonomi og 
finans” for 2017-2018 
 

Første del  

Resume 
 

Censorkorpset for uddannelsesfamilien ”Økonomi og Finans” er beskikket for perioden 2. februar 2018 – 30. 

september 2021.  

 

Censorkorpset har varetaget censur ved prøver med ekstern censur i studieåret 2017 – 2018. 

Censorformandskabet har bearbejdet censorrapporterne afgivet af de enkelte censorer til brug for denne 

årsberetning, som sammenfatter de væsentligste vurderinger fra censorerne.  

 

Censorrapporterne viser:  

 

At der generelt hos censorerne er tilfredshed med det faglige niveau på uddannelserne. 

 

At prøveformerne generelt er velfungerende, velbeskrevne og velegnede til udprøvning af de studerendes 

kompetencer.  

 

At der altovervejende er et meget godt samarbejde mellem prøvesituationens parter: studerende, 

eksaminatorer, censorer samt ikke mindst censorsekretariatet.  

 

At uddannelsesinstitutionerne i langt de fleste tilfælde informerer censorerne med de rette og fyldestgørende 

oplysninger til censorerne, hovedsageligt sker det gennem IT-platformen i forbindelse med allokering og 

bekræftelse af allokering, samt gennem Wiseflow, dette er med til at sikrer en hensigtsmæssig ramme 

omkring eksamen. 

 

 

1. Censorkorpset sammensætning herunder: 
 

Censorkorpset består af censorer fra uddannelsernes aftagermiljøer samt undervisere, der typisk er 

beskikkede inden for en eller måske flere af de beslægtede uddannelser. I alt er der 902 beskikkelser til 

nedennævnte uddannelser indenfor uddannelsesfamilien ”økonomi og finans”. 

 

Følgende uddannelser indgår i henhold til bekendtgørelsen om akademiuddannelser, professionsuddannelser 

og diplomuddannelser i fagområdet for samfundsfaglige, økonomiske og merkantile diplomuddannelser: 

 

• Administrationsøkonom    115 

• Financial Controller    101 

• Finansøkonom    248 

• PBA Finans    145 

• AU Finansiel Rådgivning   163 

• AU Finansiel Rådgivning – Bank og Realkredit  113 

• AU Finansiel Rådgivning – Ejendomsadministration    30 

• AU Finansiel Rådgivning – Ejendomsmægler    58 

• AU Finansiel Rådgivning – Revision    41 
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• AU Skatter og Afgifter     28 

• AU Økonomi og Ressourcestyring    115 

• Diplom i Vurdering      30 

• Diplom Merkantil, Økonomi og regnskab    43 

 

Censorkorpset vil i den kommende valgperiode drøfte fordelingen af interne og eksterne (aftager) censorer, 

herunder om fordelingen er hensigtsmæssig.  Desuden vil censorformandsskabet prioriterer, at der kommer 

flere kvinder i censorkorpset. 

 

Herudover vil censorformandsskabet fokusere på om censorkorpset for de enkelte uddannelser er optimal, 

således, at det prioriteres at censorkorpset har den rette dimensionering, således at det i videst muligt omfang 

tilstræbes, at alle i censorkorpset bliver allokeret, således at der opnås et rutineret og erfarent censorkorps. 

 

2. Årets arbejde i Censorformandskabet herunder: 
 

Censorformandskabet består af censorformand Lars Bjørnvik og censornæstformand Jørn Evan Jensen  

 

Valghandling til censorformandsskabet er afsluttet 8. juni 2018, der har derfor ikke været afholdt 

kontaktmøder med censorer i valgperioden, og der har kun været afholdt et møde med en 

uddannelsesinstitution omkring udviklingen i en specifik uddannelse.  

 

Censorformandsskabet har dog deltaget i et koordinerende censormøde for de nye censorformandsskaber på 

censorsekretariatet i Aalborg. 

 

Censorformandsskabet vil i forbindelse med allokeringsopgaver påtage sig censoropgaver rundt omkring i 

landet, og i forbindelse med censoropgaverne fremover afholde møder med studieledere og fagledere på den 

enkelte uddannelsesinstitution.  

 

3. Grundlaget for eksamen  

3.1 Fagligt niveau 
I forbindelse med gennemgang af censorrapporterne fra de 7 uddannelsesområder under 

censorformandsskabet, er der ikke fundet væsentlige bemærkninger der giver anledning til bekymring for det 

faglige niveau.  

 

Censorformandskabets samlede vurdering af det faglige niveau på uddannelserne er at det er tilfredsstillende.   

 

3.2 Prøveformerne 
Det er censorformandskabets vurdering af de forskellige prøveformer og deres egnethed er gode til at 

vurdere de studerendes faglige niveau i forbindelse med de forskellige elementer i uddannelser. 

 

Censorformandsskabet har ved gennemgang af censorrapporterne konstateret, at tilfredsheden med om 

prøverne som relevante og dækkende for de forskellige fag og emner er tilfredsstillende i forhold til de 

opstillede læringsmål.   

 

3.3 Informationen fra uddannelsesinstitutionerne  
Det er censorformandskabets vurdering på baggrund af en gennemgang af censorrapporterne, at alle 

censorerne har fået de nødvendige informationer fra uddannelsesinstitutionerne inden prøverne. 
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3.4 Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger  
Det er censorformandskabets vurdering at prøver og eksaminer har været afholdt i overensstemmelse med 

mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger: 

 

3.5 Ensartet og retfærdig behandling 
Det er censorformandskabets vurdering at de studerende alle har fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling. 

 

4.   Klager og ankesager  
 

Censorformandsskabet har ikke kendskab til nogen klager men der foreligger en uafsluttet ankesag som 

censorformandsskabet har overtaget fra det forrige formandskab. Denne ankesag er afsluttet i september 

2018.  

 

5. Årets temaer 
Censorformandsskabet har gennemgået censorrapporterne med henblik på:  

 

1. Om gruppeprøver er beskrevet i studieordningerne 

2. Om gruppeprøver og eksaminer er afholdt i overensstemmelse med reglerne for gruppeprøver, som 

de er fastsat i bekendtgørelsen og studieordningerne. 

3. Om målbeskrivelserne for fagene/emnerne er tilstrækkelige præcise til at sikre en god 

karaktergivning. 

 

Det er censorformandsskabet vurdering, at censorerne har besvaret ovennævnte positivt.  

 

6. Evaluering af skabelonen 
Det er censorformandskabets vurdering, at skabelonen fungerer tilfredsstillende.  

Bilag et faktaark pr. uddannelse 
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2018

Lars  Bjørnvik

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 84

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 17

1.3 Antal aftagercensorer 38

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

63

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 101

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 66

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 - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med 

censorerne i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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)

720

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for 

censorformandskabet)

0

Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.3 Antal ankesager i alt 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.4 Antal ankesager med medhold 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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

Financial Controller

Censorformandskabet på  Financia l  Control ler

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.
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2018

Lars  Bjørnvik

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 118

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 27

1.3 Antal aftagercensorer 64

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

81

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 145

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 129

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 - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med 

censorerne i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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)

3559

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for 

censorformandskabet)

0

Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.3 Antal ankesager i alt 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.4 Antal ankesager med medhold 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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 Finans

Censorformandskabet på  PBA Finans

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.
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2018

Lars  Bjørnvik

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 92

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 23

1.3 Antal aftagercensorer 50

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

65

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 115

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 25

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 - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med 

censorerne i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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)

300

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for 

censorformandskabet)

0

Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.3 Antal ankesager i alt 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.4 Antal ankesager med medhold 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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

Administrationsøkonom 

Censorformandskabet på  Adminis trationsøkonom 

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.
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2018

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 309

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 102

1.3 Antal aftagercensorer 200

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

211

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 411

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 310

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 - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med 

censorerne i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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)

4542

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for 

censorformandskabet)

0

Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.3 Antal ankesager i alt 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.4 Antal ankesager med medhold 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0 1

AU - Merkantil

Censorformandskabet på  AU - Merkanti l

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.
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2018

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 53

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 10

1.3 Antal aftagercensorer 29

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

34

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 63

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 11

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 - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med 

censorerne i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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)

83

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for 

censorformandskabet)

0

Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.3 Antal ankesager i alt 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.4 Antal ankesager med medhold 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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

Diplomuddannelse Merkantil

Censorformandskabet på  Diplomuddannelse Merkanti l

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.
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2018

Lars  Bjørnvik

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 25

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 5

1.3 Antal aftagercensorer 14

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

16

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 30

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 11

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 - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med 

censorerne i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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)

146

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for 

censorformandskabet)

0

Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.3 Antal ankesager i alt 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.4 Antal ankesager med medhold 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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

Diplomuddannelse i Vurdering

Censorformandskabet på  Diplomuddannelse i  Vurdering

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.
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2018

Lars  Bjørnvik

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 197

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 51

1.3 Antal aftagercensorer 107

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

141

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 248

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 383

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 - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med 

censorerne i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0
Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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)

7176

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for 

censorformandskabet)

0

Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.3 Antal ankesager i alt 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

4.4 Antal ankesager med medhold 0 Censorformandsskabet er ti l trådt 8. juni  2018

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

Finansøkonom

Censorformandskabet på  Finansøkonom

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.
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