
 Censorsekretariatet vil gerne byde velkommen på vegne af:
 Censorformandskaberne og censorsekretariatet

 Praktisk information

 Agenda
 Mødets første del:

 Rektor byder velkommen

 Oplæg fra censorsekretariatet

 Foredragsholder; Kim Pedersen→Transfer og praksisnærhed

 Mødets anden del:

 Workshop ved censorformandskaberne og Censorsekretariatet

 Lokaleoversigt

 Tak for i dag

 Efter mødet:

 Survey→ hjælp os til at blive bedre

Censormøde 2018
- Professionelle censorkorps



Formål
Øge samarbejdet på tværs af 
Censorsekretariatet, censorformandskaberne 
og uddannelsesinstitutionerne

Vidensdeling igennem dialog

Kvalitetssikring af censorinstitutionens 
professionelle censorkorps



Censorsekretariatets organisering

 Juridisk forankring
 University College Nordjylland

 Hvorfor centralt og ikke decentralt→
 Mange forskellige dagsordner

 Pligt til at skabe ensartethed og alligevel 
give plads til differentiering→
individuelle forudsætninger og behov 
hos de enkelte uddannelser



Hvem gør hvad?

 Målrettede henvendelser og 
informationer→ hvem gør hvad?

 Roller:

 Censorsekretariatet

 Censorformandskaberne-

 Og uddannelsesinstitutionerne



Censorsekretariatets rolle
- administration af censorinstitutionen

Censorsekretariatets 
rolle:

Allokering af 
eksterne censorer

Hjælp til oprettelse 
censoransøgning

Hjælp til brug af 
systemet

Hjælp til rapporter
Servicering og 

administration af 
ankenævn

Beskikkelse af 
censorer

Oprettelse af 
bestillere

Administration og 
servicering af 

formandskaber

Servicering af 
censorer i forhold til 

allokeringer

Vedligeholdelse af 
hjemmeside

Mødeplanlægning 
med intern/ekstern 

deltagelse



Censorformandskabernes rolle
- fagspecifik viden

Repræsenterer censorer 
overfor styrelsen og 

uddannelsesinstitutionerne 

Bidrage med faglig viden, 
der vedrører 

Censorsekretariatets 
kerneopgave

Rådgive styrelse i 
beskikkelse af censorer

Rådgive 
uddannelsesinstitutionerne 

og censorerne om 
uddannelsernes kvalitet og 

relevans i forhold til 
arbejdsmarkedet 

Besvarer høringer
Medvirke til dialog om 

udviklingen af 
uddannelserne

Deltage i relevante 
møder→ netværksmøder, 

m.fl.

Lave årsberetninger til 
institutionerne

Bistå censorinstitutionens 
interessenter med faglige 

tvivlsspørgsmål

M.fl.



Uddannelsesinstitutionernes rolle
- fagspecifik viden og 
censoradministration

Bistår censorerne med den 
nødvendige viden og 
materiale, således at 

censorerne lykkedes i deres 
virke

Sikrer at orienterer censorer 
ved opdagelse af evt. 

plagiering

Inddrage 
censorsekretariatet og 

censorformandskabet ved 
evt. ændringer, som 

vedrører censorinstitutionen

Orientere om ændringer i 
studieordninger, som vedr. 

ekstern censur

Bidrager til dialog vedr. 
beskikkelse af censorer

Orientere om generelle 
ændringer som vedr. 

prøvers afholdelse

Bistår med viden til 
censorsekretariatet og 

censorformandskaberne, så 
der finder et godt 
samarbejde sted

M.fl.



Hvad fremgår bl.a. af min profil

Censorer: profil, 
beskikkelser, tilbudte 

prøver, censorallokeringer, 
rapporter, antal 

censortimer, 
passivperioder, m.m.

Eksaminator: profil, 
prøver, 

eksaminatorrapporter, 
m.m.

Bestillere: 
Censorbestillinger, egne 

eksaminatorer m.m.

Uddannelelsesnetværk: 
Rapporter fra egen 

institution og statistikker

Der findes brugervejledninger til alle sekretariatets interessenter

Bl.a. er der senest blevet udarbejdet et notat- Introduktion til censors virke

Brug hjemmesiden oftere- rigtig mange oplysninger er at finde på hjemmesiden

Censorsekretariatet.dk



Ændringsbekendtgørelse→Tillæg

1500 af 
02/12/2016

1081 af 
28/08/2018

Styrelsen har pr. 28. august 2018 udarbejdet et tillæg til den 
gældende eksamensbekendtgørelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på ændringerne, da de har 
betydning for censors virke

Censorsekretariatet har sendt ændringerne til censorerne via 
Censorsekretariatets allokeringssystem

Ændringsbekendtgørelsen kan jf. på www.censorsekretariatet.dk
under Bekendtgørelser og regler, som linker til www.retsinfo.dk

Følgende paragraffer er ændret: § 23, 24,26,27,28, 29, 31, 32, 34 og 
38.

Specifikke spørgsmål til ændringerne kan evt. diskuteres i 
efterfølgende workshops med censorformandskaberne eller med 
Censorsekretariatet 

Nyt fra styrelsen- Censorkursus er på vej

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.censorsekretariatet.dk&data=02|01||494d6069452f4e723a3408d61e0f4110|d6338997214a4f92ba750397f10a84cc|0|0|636729448197992364&sdata=aWI%2BvXjZdgDw/wOEFudyLoXETR358g24EOS%2B8qcA7io%3D&reserved=0
http://www.retsinfo.dk/


Hjælp os til at blive bedre 

Opfordring til at besvarer, så vi sammen kan 
blive bedre

Censorsekretariatet vil efter årets censormøde 
2018 rundsende en survey til alle deltagere


