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Titel: Beretning fra censorformandskabet for Produktion og design 2017-
2018 
 

Dækker: 

• Designteknolog 

• E-design 

• PBA Design og Business 

• PBA Smykker, Teknologi og Business 

• Diplomuddannelse design og Business 
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Tine Hjort, lektor og underviser ved Via Design  

 

Næstformand 

Henriette Bjørnbak, aftager censor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Første del  

Resume 
• Idet dette formandskab kun har siddet siden 1.august 2018 har vi ikke kommentarer til 

uddannelsens niveau eller afvikling af prøver og eksaminer.  Men ifølge censor rapporter 

fremgår det, at der er stor tilfredshed med afvikling af prøver og eksaminer. Omkring 94 % 

var tilfredse eller meget tilfredse med eksanimator.  
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• Det indsats område vi kunne være mere opmærksom på er, om der indledningsvis bliver 

holdt et forventnings afstemnings møde mellem censor og eksaminator. Der ser vi, at det er 

omkring 80%, der svarer ja til det. Vi ser ligeledes at censor og eksaminator ikke altid er 

enige om der er afholdt denne forventnings afstemning. Det viser, at det er et område hvor 

der er plads til forbedringer. Interessant at censor og eksaminator ikke er enige; dvs. at der 

skal laves en indsats for helt at klarlægge hvad der ligger i denne forventnings afstemning, 

og hvorledes det kan udføres. Vi vil på censormødet her i oktober have det som et fokus 

område, når vi mødes i familierne. Se nedenstående eksempler: 

 

            Censor: 

Eksaminator: 

 
 

Censor: 

 
Eksaminator: 
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Et andet indsats område er at sikre at censorer har de rette kompetencer. Således at vi ikke 

som i dette sjældne tilfælde oplever utilfredshed som ses i  nedenstående citat: 

 

”Jeg synes ikke censor levede op til censorrollen, og lod det være op til mig, hvor niveauet 

var. 

Jeg synes, censor var lidt for tilbageholdende ved voteringen. Her var det meget mig, der 

skulle lægge ud og give mit bud på karakter m.v. Det er selvfølgelig forståeligt, at censor 

kan være bange for at sætte niveauet for højt/lavt pga. manglende erfaring med 

uddannelsen, men det kunne vi i givet fald have snakket om. Her blev det lidt for meget mig, 

der bestemte”. 

 
Vi ønsker at sikre os et optimalt censor korps, og sikre os at der er tilstrækkelig mængde 

kvalificerede censorer  

 

 

 

1.  Censorkorpset sammensætning (jf. § 23 og § 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder: 
 

• Kønsfordelingen af censorer afspejler kønsfordeling på arbejdsmarkedet og i uddannelsen.  

F.eks. ses en overvægt af mandlige censorer på E-Design svarende til 41mænd og 24 kvinder, 

hvilket viser et typisk mandefag.  I modsætning til  f.eks. design teknolog hvor der er 79 

kvinder og 44 mænd, der viser et udpræget kvindefag.  

• Indenfor disse uddannelser ønsker vi i høj grad at inddrage virksomheder, hvilket i særdeleshed 

bliver afspejlet i den store overvægt af aftager censorer.  
 

2. Årets arbejde i Censorformandskabet (jf. § 28), herunder: 
 

Har ikke tilgængelig information om censor og kontaktmøder mellem uddannelses institutioner. Der 

har været afholdt censor formandsskabsmøde 14.august 2018. 

 

2.1 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet 
Der afholdes censormøde i Århus og København 23. og 24. oktober 2018. 
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3. Grundlaget for eksamen (jf. §31) 

3.1 Fagligt niveau 
Det faglige niveau har været tilfredsstillende. 

Det faglige niveau er meget højt og tilbagemeldinger fra censorer er meget tilfredsstillende/tilfredsstillende. 

 

 

 

3.2 Prøveformerne 
De anvendte prøveformer er generelt velegnet til de pågældende eksaminier. 

 

3.3 Informationen fra uddannelsesinstitutionerne (jf. § 25 stk. 2) 
Censorerne får altid den nødvendige information fra uddannelses institutionen.  

 

 

3.4 Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger  
Ja som nedenstående eksempel viser. 
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3.5 Ensartet og retfærdig behandling 
Ja det har de. 

  

 
 

4.   Klager og ankesager (jf. § 26, 4. pkt.) 
 

Formandskabet kender ikke til klager og har ikke haft ankesager. 

 

 

  

5. Årets temaer 
 
Vi har ikke i den korte periode arbejdet med temaer. 

 

 

6. Evaluering af skabelonen 
 

 

Skabelonen sikrer en ensartethed i årsberetningerne.  

Jeg oplevede at skabelon kunne forbedres således at det er de samme numre der figurerer på censor 

rapporterne som på faktaark.  

 

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale 
fra censorerne 
Der er udpræget tilfredshed.  

Der hvor vi vil have vores fokus er de punkter der er nævnt under første del. 

Bilag et faktaark pr. Uddannelse 
Fakta ark for alle 5 uddannelser er vedlagt 

 

 

14. okt. 2018 

Censorformand Tine Hjort 
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2018

Tine Hjort

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 44

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 79

1.3 Antal aftagercensorer 87

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

36

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 123

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 109

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

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
har ikke ti lgængel ig information herom

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
har ikke ti lgængel ig information herom

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

2.4 Antal studieordninger til høring i år

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)

1346

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 0

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

0

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 s .6

Designteknolog

Censorformandskabet på  Des ignteknolog

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

Tine Hjort

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 27

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 23

1.3 Antal aftagercensorer 28

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

22

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 50

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

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
har ikke ti lgængel ig information herom

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
har ikke ti lgængel ig information herom

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

2.4 Antal studieordninger til høring i år

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)

1

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 0

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

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 s .6

Diplomuddannelse i Design og BusinessCensorformandskabet på  Diplomuddannelse i  Des ign og 

Bus iness

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

Tine Hjort

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 41

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 24

1.3 Antal aftagercensorer 40

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

25

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 65

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 19

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

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
har ikke ti lgængel ig information herom

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
har ikke ti lgængel ig information herom

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

2.4 Antal studieordninger til høring i år

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)

253

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 intern prøve

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

M

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 s .6

E- design

Censorformandskabet på  E- des ign

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

Tine Hjort

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 62

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 70

1.3 Antal aftagercensorer 88

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

44

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 132

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 157

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

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
har ikke ti lgængel ig information herom

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
har ikke ti lgængel ig information herom

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

2.4 Antal studieordninger til høring i år

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)

1298

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 0

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

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 s .6

PBA Design og Business

Censorformandskabet på  PBA Des ign og Bus iness

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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Tine Hjort

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

1.1 Antal mænd i censorkorpset 1

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 8

1.3 Antal aftagercensorer 8

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

1

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 9

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 10

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

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
har ikke ti lgængel ig information herom

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0
har ikke ti lgængel ig information herom

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

2.4 Antal studieordninger til høring i år

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)

120

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 0

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

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 s .6

PBA Smykker, Teknologi og Business

Censorformandskabet på  PBA Smykker, Teknologi  og Bus iness

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.


