
Workshop med

www.censorsekretariatet.dk

http://www.censorsekretariatet.dk/


Velkommen

• Formål med mødet/workshoppen

• Mødets form
• Hvordan bliver vi sammen bedre 

En lille del af jeres hverdag – men hele 
vores 



Hvem er 
Censorsekretariatet? 

• Marianne, Hanne og Melissa

Hvilken betydning har i som bestillere i 
forhold til CS’ organisering



Hvordan finder vi 
din censor?

Gennemgang af test backend



Eksamensbekendtgørelsen § 29

»§ 29. Censorformandskabet fordeler efter samråd med uddannelsesinstitutionen eller uddannelsesinstitutionerne opgaverne til censur blandt 
censorerne i censorkorpset under iagttagelse af reglerne i stk. 2 - 4.

Stk. 2. Censorerne må ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have været ansat ved den institution, hvor de skal virke som censorer.

Stk. 3. Ved fordeling af censorarbejdet skal det sikres, medmindre særlige forhold gør sig gældende,

1) at der inddrages censorer fra flere institutioner og censorer fra det relevante arbejdsmarked (aftagercensorer) ved tilrettelæggelse af 
censuren inden for en given uddannelse, og

2) at der jævnligt inddrages nye censorer ved fordeling af censorarbejdet.

Stk. 4. Det skal i videst muligt omfang undgås, at bedømmere varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).

Stk. 5. Efter indstilling fra censorformandskabet kan Styrelsen for Forskning og Uddannelse fravige stk. 2, når der foreligger særlige 
omstændigheder.«



§ 29, stk. 2 og 4

Stk. 2. Censorerne må ikke være ansat 
eller inden for de seneste 2 år have 
været ansat ved den institution, hvor de 
skal virke som censorer.

Stk. 4. Det skal i videst muligt omfang 
undgås, at bedømmere varetager 
censuropgaver for hinanden (gensidig 
censur).



Ændringer af prøver – hvorfor er det vigtigt?

• Ændringer (eksaminatorer), § 29

• Ændringer af antal eksaminander

• Ændring af dato

• Aflyst prøve 

• Opret ny eksaminator



I kan selv 
ændre:

• Inden censor er fundet:

• Eksaminatorer 

• Antal eksaminander 

• Prøvedato (indenfor tidsfristen, ellers skal 
Censorsekretariatet kontaktes) 

• Besked til censor 

• Egne noter 

• Når censor er fundet:

• Eksaminatorer (må eksaminator ikke sidde med 
censor, kan denne eksaminator ikke vælges)

• Antal eksaminander

• Prøvedato (inden for tidsfristen, ellers skal 
Censorsekretariatet kontaktes)

• Besked til censor

• Egne noter



Information til 
censor 

• »§ 32. Instutionen opretter hjemmesider, hvor 
censorkorpsets medlemmer har adgang til 
opdaterede oplysninger om de uddannelser eller 
centrale fag, der er relevante for dem, herunder 
denne bekendtgørelse, karakterbekendtgørelsen 
og uddannelsens studieordning, samt andet 
materiale, der har betydning for censorernes 
virksomhed.

Ex: https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/censorservice

• Stk. 2. Institutionen skal forud for de enkelte 
censuropgaver forsyne censorerne med det 
materiale, der er nødvendigt for, at censorerne 
kan varetage opgaverne.«

• Bekræftelse på censur 

Det gode eksempel fra Marianne Meedom

https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/censorservice


Utilfreds med censor

• Udfyld altid eksaminatorrapport

• Ex 1: Censor vurderes ikke kompetent til en specifik prøve

1. Udfyld eksaminatorrapport

2. Send en mail til Censorsekretariatet, som videreformidler til censorformandskabet.

3. Censorformandskabet hører begge parter og revurderer censor. 

Afgørelse: Censor kan fratages en godkendelse på en prøve



Utilfreds med censor

• Ex 2: Censor vurderes ikke kompetent til uddannelsen, eller har opført sig uhensigtsmæssigt

1. Udfyld eksaminatorrapport

2. Send en mail til Censorsekretariatet, som videreformidler til censorformandskabet og Styrelsen for 
Forskning og uddannelse.

3. Styrelsen tager sagen i høring. 

Stk. 6. Styrelsen kan sætte en censorbeskikkelse i bero, mens styrelsen undersøger, om der er grundlag for at 
bringe beskikkelsen til ophør.«

Afgørelse: Censor kan afbeskikkes på uddannelsen. Er censor godkendt på flere uddannelser kan censor blive 
afbeskikket på alt. 



Afbryde eksamen

• Ved så store uoverensstemmelser at eksamen ikke kan gennemføres, skal studieleder/-chef 
afbryde eksamen og bede censor om at forlade lokalet.

• Prøven kan genoptages med en anden beskikket censor

• »§ 30. Ved en censors pludselige forfald eller lignende, hvor det ikke har været muligt at 
tilkalde en censor, udpeger uddannelsesinstitutionen en person til censor, som opfylder 
kravene i § 25 og § 29, stk. 2 - 4. Institutionen skal hurtigst muligt orientere 
censorformandskabet om udpegningen.«



Censor møder ikke op

• Kontakt censorsekretariatet med det samme! Vi kan i de fleste tilfælde finde en censor der 
kan møde op indenfor ganske kort tid. 

• »§ 30. Ved en censors pludselige forfald eller lignende, hvor det ikke har været muligt at 
tilkalde en censor, udpeger uddannelsesinstitutionen en person til censor, som opfylder 
kravene i § 25 og § 29, stk. 2 - 4. Institutionen skal hurtigst muligt orientere 
censorformandskabet om udpegningen.«



Ændringer i 
studieordninger 

• Hvorfor er det vigtigt at 
Censorsekretariatet får besked?

Intern- (håndteres ikke) eller ekstern 
censur!



Hjælp os med at hjælpe jer ☺

• Forslag til forbedringer til hjemmesiden, www.censorsekretariatet.dk

• Forslag til forbedringer til Censorsekretariatet 

• Survey

http://www.censorsekretariatet.dk/

