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Titel: Beretning fra censorformandskabet for ”Salg og Markedsføring” fagområdet  

 
Årsberetningen dækker perioden fra den 1. august 2019 til den 31. juli 2020.  
 

Årsberetningen er dannet på baggrund af i alt 14.252 studerende, der har været til eks-

terne prøver/eksamener – dette er et fald fra sidste års 15.972 studerende. 

 

Censorformandskabet har ikke adgang til antal STÅ1 i perioden, og derfor vides det ikke 

hvor mange studerende der i samme periode har deltaget i intern prøve i et fagmodul.  

 

Nærværende årsberetning er baseret på oplevelser og fakta for ovenstående periode. 

Den er ligeledes baseret på både eksaminatorer og censorers rapporter fra gennemførte 

prøver og eksaminer inden for fagområdet ”Salg og Markedsføring”. Der har været et 

øget fokus på de temaer ministeriet har udpeget som særlige fokusområder (”Uddannel-

sernes faglige niveau” samt ”sammensætningen af censorkorpset”). Derudover er der 

lagt vægt på nogle af de områder formandskabet løbende fokuserer på og arbejder ak-

tivt med (øge det samlede antal af udfyldte censorrapporter, fokus på institutionernes ar-

bejde med at øge antallet af eksaminatorrapporter, censors notatstatistik, samt generelt 

punkter omkring rollen som censor jv. den netop gennemførte censoruddannelse) 

 

 

For fagområdet ”Salg og Markedsføring” omfattes følgende uddannelser: 

 
• Bachelor of Export and Technology Management 
• Handelsøkonom 
• Logistikøkonom 
• Markedsføringsøkonom 
• PBA Erhvervssprog og IT-baseret Markedskommunikation 
• PBA International Handel og Markedsføring 
• PBA International Hospitality Management 
• PBA Sportsmanagement 
• PBA Value Chain Management 
• PBA E-handel 
• Serviceøkonom 
• AU International Handel og Markedsføring 
• AU Internationalt Transport og Logistik 
• AU Oplevelsesøkonomi 
• AU Retail 
• AU Salg og markedsføring 
• Diplom Merkantil, International handel og markedsføring 
• Diplom Merkantil, Sportmanagement 
• Diplom Merkantil, Transport og supply chain optimering 
• Handelsøkonom (deltid) 

 
 
 
 
 

 
1 Hvert år tælles alle beståede eksamener sammen og omregnes til årsstuderende (STÅ). Hver STÅ udløser så en bestemt por-
tion penge til uddannelsesinstitutionen afhængig af, hvilken takst den pågældende uddannelse modtager. Èn STÅ svarer til 6 
studerende på en akademiuddannelse, som er en Videregående VoksenUddannelse på deltid. 
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Hvad har fyldt i året 
 
Censorformandsskabet er sammensat af én formand, Kent Riis fra region Midtjylland, 

samt én næstformand Berit Elsebeth Simonsen fra UCN Nordjylland. 

 

I Censorformandskabets årsberetning er der opsamlet forskellig viden om uddannel-

serne. Beretningerne kan bruges som baggrundsviden i det faglige fællesudvalg for om-

rådet, uddannelsesinstitutionernes ledelse og/eller i faggrupper på de enkelte uddannel-

sessteder med det formål at løfte kvaliteten i uddannelserne og vilkårene for censorer-

nes arbejde. 

 

Som nævnt tidligere i beretningen er et af formandskabets fokuspunkter at øge afleve-

ring af censorrapporter. Med 98,8% er der er stadig en høj afleveringsprocent når det 

kommer til aflevering af censorrapporter, hvilket betragtes som tilfredsstillende. Dog må 

det desværre også konstateres af afleveringsprocenten når det kommer til aflevering af 

eksaminatorrapporter stadig ligger lavt med 81%, på trods af det forgangne års indsat-

ser i forhold til at højne denne. Dette betragtes derfor som ikke tilfredsstillende og vil 

dermed forsat være et fokusområde for formandskabet i 2020/2021. Ligesom det var til-

fældet i det forgangne år, er emnet blevet diskuteret og behandlet på de årlige censor-

møder men stadig uden synlig forbedring. Formandskabet vil derfor diskutere og fast-

lægge andre og yderligere tiltag i den kommende periode. Det ser ud til at det at udfylde 

eksaminatorrapport primært prioriteres i forbindelse med at eksaminator har haft en ne-

gativ/problematisk oplevelse en censor, så formandskabet kan med fordel få skabt et 

øget fokus på relevansen af ovenstående, også når alt forløber fint og uden problemer. 

 

Som det også var tilfældet i det forgangne år, skal det ligeledes indskærpes til uddannel-

sesinstitutionerne, at der skal indberettes både eksaminatorrapporter såvel som karak-

terindberetning for alle prøver/eksamener. Formandskabet følger op på hvordan Censor-

sekretariatet kan understøtte de samlede tiltag fra formandskabets side udover at fort-

sætte arbejdet fra sidste år med at indskærpe overfor uddannelsesinstitutionerne at det 

er et vigtigt parameter at højne aflevering af eksaminatorrapporter i forhold til at kunne 

forbedre kvaliteten af censorkorpset, og ikke mindst samarbejdet mellem censorkorpset 

og uddannelsesinstitutionerne.  

 

Sædvanligvis fungerer allokeringen uproblematisk og rigtig godt fra Censorsekretariatet i 

Aalborg. Der har i årets løb været 14 ”ad-hoc” allokeringer der dog for hovedparten har 

været velbegrundet. Der er generel ros og tilfredshed i rapporterne fra censorerne til se-

kretariatet, og fra Censorformandskabets side er der et indtryk af et rigtig godt samar-

bejde. 

Censorformandskabet vil derfor gerne takke uddannelsesinstitutionerne, censorerne, de 

faglige fællesudvalg og Censorsekretariatet for et rigtig godt samarbejde. 

 

Andet 

Statistiske data for perioden anvendt i denne rapport er hentet fra Censorsekretariatet 

database. 
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Første del  

Resume 

De vigtigste konklusioner vedrørende: 

• Uddannelsernes niveau 

 

Der er taget stikprøver på tværs af uddannelserne og de vigtigste konklusioner vedrø-

rende årets arbejde i Censorformandskabet for fagområdet, viser, at uddannelsernes 

faglige niveau har et tilfredsstillende/meget tilfredsstillende akademisk niveau.Det ople-

ves ligeledes at der er tilfredstillende sammenhæng mellem fagelementernes lærings-

mål og de samlede mål for læringsudbytte, samt at uddannelserne generelt lever op til 

arbejdsmarkedets krav. 

 

Ligeledes vurderes det at prøverne har et højt relevant niveau for læringsmålene – cirka 

99% har også svaret ”Ja” hertil af censorerne.Det kan også fremhæves at censorerne 

vurderer at prøver og eksaminer er afholdt som beskrevet og fastsat i bekendtgørelser 

og studieordninger i 99% af tilfældene. 

 

I forhold til afvikling af prøver og eksaminer, er følgende at bemærke: 

 

Censors rolle er at bidrage til kvalitetssikring og en ensartethed ved eksamenerne, samt 

at den enkelte bedømmelse er fair og uvildig overfor de studerende. Den indledende for-

ventningsafstemning mellem censor og eksaminator kan afklare ting, som inden prøver 

og eksaminer virker uklare eller på anden vis kalder på forventningsafstemning. Dette er 

sket uden et væsentlig træk på Censorformandsskabet og der har i årets løb ligeledes 

ikke været sager der krævede behandling af instanserne. 

 

I de enkelte sager hvor der er opstået uoverensstemmelse skyldes det således også pri-

mært at denne afstemning ikke har fundet sted og derfor er eksaminator og censor gået 

fejl af hinanden. Det er værd at bemærke at de sager der er blevet bragt for formandska-

bet stort set alle har omhandlet manglende forståelse for rollen som censor eller en op-

levet manglende forståelse. 

Der er derfor i datamaterialet blevet kigget nærmere ind i hvorledes eksaminator oplever 

at censor har forstået sin rolle. I lang størstedelen af besvarelserne ligger dette procent-

tal forholdsvist højt, ca. 80%. Det kan dog med fordel øges og der vil derfor, fra formand-

skabets side, blive holdt øje med udviklingen gennem det næste år via stikprøver. Det 

forventes dog at der sker en øgning af tallet efterhånden som de fleste censorer har 

gennemgået den nye censoruddannelse. 

 

  

I forhold til vurderingen af eksaminator, ligger denne højt på over 80% som enten svarer 

”tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende”. Der er dog stadig, i lighed med det for-

gangne år, et relativt højt procenttal der vælger ikke at svare, ca. 21%. Denne tendens 

går igen i forhold til at vurdere eksaminators forberedelse. Ca. 85% beskriver dette so 

”tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende” hvilket vurderes som værende positivt. 

Ca. 17% har dog valgt ikke at besvare spørgsmål. Spørgeteknik fra eksaminators side 

vurderes også som ”tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende” i knap 87%. Igen 
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vurderes dette som positivt. Fokus er dog også her på de godt 14% der har valgt ikke at 

svare. 

 

Vi har fra formandskabets side haft et fokus på dette i løbet af året, som beskrevet i sid-

ste års årsberetning. Vi har arbejdet ud fra en formodning om at det kan skyldes at rap-

porterne er frit tilgængelige for de involverede parter og at man således ikke har lyst til at 

kommentere/vurdere en modpart negativt. Det kan dog ikke entydigt konkluderes at 

dette er tilfældet og derfor vil der stadig være et behov for at dykke dybere ned i dette 

mørketal.  

 

Set i lyset af den påvirkning Covid19 og nedlukning af institutioner etc. samt det at flere 

prøver og eksaminer er blevet afholdt online, er der ligeledes lavet et træk på gennem-

snitskarakter ved afholdte prøver i år, i forhold til antal prøver i samme periode sidste år. 

Der har været et lidt lavere antal prøver/eksaminer i år i forhold til sidste år - 1640 mod 

1773 sidste år. Gennemsnittet er dog stort set på samme niveau, 6,61 i år mod 6,56 

mod sidste år. Dette må siges at være positivt set i lyset af de forhindringer der har væ-

ret. Tallet bakkes samtidig op i flere af kommentarerne fra både censorer og eksamina-

torer, der alle oplever at det er gået relativt godt og gnidningsfrit under de givne om-

stændigheder. 

 

 

 

1. Censorkorpset sammensætning (jf. § 25 og § 31, stk. 2, 3. pkt.) herunder: 
 
Censorkorpsets sammensætning: 

 

Fordelingen af intern/aftager censorer beskikket til fagområdet fordeler sig således: 

 

Der er en lille stigning i korpset fra godt 1600 censorer til godt 1623 censorer. Dette skyl-

des nye fag, samt eksamener på nye sprog. Der er pt. lukket for optaget af nye censorer 

i korpset – hvilket formandskabet kun kan bifalde, da der løbende bruges meget tid på at 

vedligeholde og håndtere henvendelser fra censorer.  

Der ligger ligeledes en opgave i at sikre korpset sammensætning og størrelse ifht beho-

vet, når der i 2021 skal laves nye beskikkelser. Det er ikke hensigtsmæssigt med et 

korps af en størrelse, hvor mange censorer ikke har brugt deres beskikkelse i det for-

gangne år, som i øvrigt er en gentagelse af sidste års konklusion. Det opleves at sker i 

mere end 50% af tilfældene, på især følgende uddannelser:  

AU Merkantil, Markedsføringsøkonom-uddannelsen og serviceøkonom-uddannelsen. 

 

Der er stadig en nogenlunde ligelig fordeling af interne censorer/ institutionsansatte cen-

sorer og aftagercensorer, dog med en lille overvægt af institutionsansatte censorer. Så 

konklusionen må være, at der leves op til eksamensbekendtgørelsen. Der er et øget fald 

af studerende fra 15.972 sidste år til 14.252 i år, hvilket nok især må tilskrives dimensio-

nering af flere uddannelser. 
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En samlet konklusion på sammensætningen af Censorkorpset er at den er Censorfor-

mandsskabet opgaven at sikre kvalificeret censorer, som har den rette faglighed og ud-

dannelse for at kunne gennemføre opgaven. Der er stadig en meget ulige fordeling mel-

lem køn, samt en hovedvægt af censorer af personer over 49 år. 

Det er formandskabets vurdering, at en overvægt af personer over 49 år, ikke i sig selv 

er et problem, men det er oplevet af flere censorer ikke har opdateret uddannelse på 

især det digitale område, hvor viden og teori er relativt nyt. Her er et observationspunkt 

til den nye beskikkelsesrunde i 2021. 

 

Sidste år har formandskabet indberettet dette til ministeriet, men da dette er historisk for-

ankret, er dette ikke muligt at genoprette med en kort tidshorisont, medmindre der igang-

sættes en decideret afskikkelsesproces, hvilket ikke har været muligt med de nuvæ-

rende rammer. Vi har i år haft et øget fokus på at udligne forskel når vi har været nødsa-

get til at beskikke nye censorer, og der ses en lille udligning i forhold til køn, men køns-

fordelingen i korpset honorerer til stadighed ikke bekendtgørelsen, hvilket ikke vil kunne 

ske før tidligst i forbindelse med ny beskikkelse i 2021. Det må også noteres, at der sta-

dig er en overvægt af mænd der anmoder om beskikkelse, så jo mindre der bliver en 

øget markedsføring af censorhvervet rettet mod kvinder (hvilket er muligt lovmæssigt 

under de givne vilkår, så vidt formandskabet er bekendt), kan det blive vanskeligt at ho-

norere den ønskede kønsfordeling. 

 

 
  
 
Gentagen og gensidig censur 

 

Det er ikke Censorformandskabet bekendt, at der skulle have fundet gentagen og gensi-
dig censur sted i perioden. 

 

2. Årets arbejde i Censorformandskabet (jf. § 30), herunder: 

 
Der har i året været afholdt censormøder i henholdsvis Roskilde og Århus – begge mø-

der blev afholdt som dialog møder, med deltagelse af ca. 25-30 censorer. Der var posi-

tive tilkendegivelser omkring relevans og indhold. Der blev ligeledes givet god feedback 

til formandskabet fra fremmødte censorer. 

Det vurderes af formandskabet, at med den ringe samlede tilslutning til møderne, så 

rammer indhold og dialog en for lille andel af censorerne, til at kunne retfærdiggøre at 

afholde møderne i dens nuværende form. 

 

Derudover har der været 2 formandskabsmøder på UCN Ålborg, ligesom formandskabet 

har afholdt individuelle faglige møder. 

Der har været forberedende arbejde på censoruddannelsen. 

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 1244

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 379

1.3 Antal aftagercensorer 740

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

883

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 1623

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 1277
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Censorformandskabet har løbende gennem året været indblandet i censor / eksamens 

sager, som har krævet dialog med uddannelsesinstitutionerne.  

 

 

2.1 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet 

 
Dialogen med uddannelsesinstitutionerne om udviklingen i uddannelsen eller faget/fag-

området mv har været god. Censorformandskabet deltager via formanden i møderne i 

det Faglige Fælles udvalg for fagområdet, og har på den måde en tæt kontakt til de god-

kendte udbydere af uddannelserne. 

 

Det har været konstruktivt, at Censorformandskabet har deltaget i det Faglige Fælles 

udvalgs møder på PBA.  

 

Derudover har der været afholdt netværksmøde med HAK, for at diskutere og behandle 
forskellige emner. 
 

3. Grundlaget for eksamen (jf. §33) 

3.1 Fagligt niveau 

Kort beskrivelse af baggrunden for Censorformandskabets vurdering af det faglige ni-

veau på fagområderne og uddannelserne: 

 

Der er taget stikprøver på tværs af uddannelserne og de vigtigste konklusioner for fag-

området, viser at uddannelsernes faglige niveau har et tilfredsstillende akademisk ni-

veau, der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og de samlede mål for 

læringsudbytte, samt at uddannelserne lever op til arbejdsmarkedets krav og eventuelt 

videreuddannelse med 99 % af censorerne. 

 

3.2 Prøveformerne 

Kort beskrivelse af baggrunden for Censorformandskabets vurdering af forskellige prø-

veformer og deres egnethed til at vurdere de studerendes faglige niveau på de forskel-

lige elementer i uddannelserne:  

 
I 98 % af tilfældene menes der, at prøverne er relevante og dækker fagets/emnets væ-
sentligste læringsmål.  

3.3 Informationen fra uddannelsesinstitutionerne (jf. § 34 stk. 2) 

Kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af, om censorerne 
har fået de nødvendige informationer fra uddannelsesinstitutionerne inden prøverne: 
 
Generelt meget fin information fra uddannelsesstederne – 98% tilfredshed. 
 

• Det var en fornøjelse at modtage det fyldestgørende materiale i Wiseflow 

• Serviceniveauet var højt. Det var det i det hele taget hele forløbet igennem fra sekretaria-

terne. 

• Meget tilfredsstillende 
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3.4 Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger  

Kort beskrivelse af baggrunden for Censorformandskabets vurdering af, om prøver og 

eksaminer har været afholdt i overensstemmelse med mål og øvrige krav, som er fastsat 

i bekendtgørelser og studieordninger: 

 

Rigtig fint – formandskabet har kun behandlet få sager eller afvigelser for perioden. 

 

 

3.5 Ensartet og retfærdig behandling 

Kort beskrivelse af baggrunden for Censorformandskabets vurdering af, i hvilket omfang 
de studerende har fået en ensartet, pålidelig og retfærdig behandling: 
 
Rigtig fint – meget få afvigelser i perioden. 
 

• vi var meget enige i vurderinger - og det virtuelle miljø gav fine muligheder for at samle noter 
samtidig med at spørge.rs karaktergivning. 

• trods den større usikkerhed ved studerendes bedømmelser som flerfaglige eksamener altid 
giver var vi imponerende enige i næsten alle samlede karakterer. 

• Alt forløb rigtig fint. 

 

 

4.   Klager og ankesager (jf. § 28, 4. pkt.) 

 
Der har i perioden været 2 indberetninger, som dog ikke endte i klagesager. 

 

Der her ingen ankesager været. 

 

Det ses fra formandskabets side som positivt, og kan tolkes som at der generelt er rigtig 

god forståelse og afklaring mellem den studerende, eksaminator og censor. 

 

 
5. Årets temaer 

 
De temaer formandskabet har beskæftiget sig med i år er følgende: 
 
Censoruddannelse. 
Formandskabet har igennem censorsekretariatet forsøgt at påvirke at så mange som mu-
ligt gennemfører uddannelsen. Oplevelsen er at dette er lykkes fint, dog har der gennem 
perioden både været lidt tekniske problemer, samt forståelses problemer ifht materialet.  
 
Rapportering af eksaminator rapporter. 
Det har igennem de forskellige netværk og institutioner, været forsøgt at opfordre til at få 
en større gennemførsel på eksaminator rapporter. Vigtigheden er høj, da det er grundlaget 
for eventuelle sager og løbende opfølgning på kvaliteten af censorkorpset samt afklaring 
af trends eller hypoteser. Vi håber, at vi ser en forbedring af antallet af eksaminatorrap-
porter, men erkender også at formandskabet ikke kan tvinge, men opfordre endnu en 
gang. 
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6. Evaluering af skabelonen 

Skabelonen har fungeret tilfredsstillende. Skabelonen har gjort årsberetningerne mere 

ensartede, og skabelonen hjælper Censorformandskabet til, at vi kommer igennem alle 

relevante punkter. Fakta arket er ligeledes et godt skridt på vejen til forenkling af data-

indsamlingen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. Dataindsamlingen er sta-

dig ikke god, da data kommer pr uddannelse og ikke som et samlet materiale. Det giver 

udfordringer i processen at nå til konklusioner, da disse er tidskrævende, manuelle og 

derved risikoen for fejl opstår. Det er stadig ikke tilfredsstillende, og formandskabet vil 

gerne opfordre til at dette løses til næste år. Vi har 20 uddannelser tilknyttet, hvilket na-

turligt giver en del data.  

 
 

Bilag ét faktaark pr. uddannelse 

Der vedhæftes faktaark pr uddannelse, samt et samlet ark for et samlet Salg og Markeds-
føring. 
 

 

2020

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 312

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 109

1.3 Antal aftagercensorer 206

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

215

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 421

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 257

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

2558

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

AU - Merkantil

Censorformandskabet på AU - Merkantil

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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2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 22

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 5

1.3 Antal aftagercensorer 14

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

13

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 27

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 11

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

161

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

Bachelor of Export and Technology Management 

Censorformandskabet på Bachelor of Export and Technology Management 

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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2020

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 106

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 22

1.3 Antal aftagercensorer 57

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

71

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 128

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 14

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

76

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

Censorkorpset for økonomisk og merkantile diplomuddannelserCensorformandskabet på Censorkorpset for økonomisk og merkantile 

diplomuddannelser

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.



C:\Users\mem\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\MN4J4MBY\Årsberetning Salg og Markedsføring 2020 v2.docx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 79

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 17

1.3 Antal aftagercensorer 40

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

56

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 96

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 65

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

674

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

Handelsøkonom 

Censorformandskabet på Handelsøkonom 

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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2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 41

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 11

1.3 Antal aftagercensorer 26

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

26

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 52

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 4

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

56

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

Handelsøkonom (deltid)

Censorformandskabet på Handelsøkonom (deltid)

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.



C:\Users\mem\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\MN4J4MBY\Årsberetning Salg og Markedsføring 2020 v2.docx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 27

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 8

1.3 Antal aftagercensorer 15

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

20

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 35

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 44

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

545

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

Logistikøkonom

Censorformandskabet på Logistikøkonom

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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2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 204

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 71

1.3 Antal aftagercensorer 111

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

164

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 275

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 358

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

4254

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

Markedsføringsøkonom

Censorformandskabet på Markedsføringsøkonom

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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2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 22

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 3

1.3 Antal aftagercensorer 9

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

16

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 25

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 25

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

398

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

PBA i E-handel

Censorformandskabet på PBA i E-handel

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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2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 19

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 12

1.3 Antal aftagercensorer 21

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

10

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 31

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 6

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

47

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

PBA i Erhvervssprog og IT-baseret Markedskommunikation Censorformandskabet på PBA i Erhvervssprog og IT-baseret 

Markedskommunikation 

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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2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 89

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 26

1.3 Antal aftagercensorer 48

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

67

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

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 181

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

2080

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

PBA i International Handel og Markedsføring 

Censorformandskabet på PBA i International Handel og Markedsføring 

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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2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 50

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 18

1.3 Antal aftagercensorer 27

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

41

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 68

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 43

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

457

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

PBA i International Hospitality Management

Censorformandskabet på PBA i International Hospitality Management

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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2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 59

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 5

1.3 Antal aftagercensorer 37

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

27

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 64

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 42

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

340

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

PBA i Sportsmanagement

Censorformandskabet på PBA i Sportsmanagement

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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2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 60

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 12

1.3 Antal aftagercensorer 41

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

31

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 72

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 30

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

500

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

PBA i Value Chain Management

Censorformandskabet på PBA i Value Chain Management

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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2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 154

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 60

1.3 Antal aftagercensorer 88

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

126

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 214

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 197

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

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 - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

2106

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

Serviceøkonom

Censorformandskabet på Serviceøkonom

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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2020

Kent Riis

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 1244

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 379

1.3 Antal aftagercensorer 740

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 

udbyder uddannelsen

883

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 1623

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 1277

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0

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

3 Grundlaget for eksamen - § 33 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

0

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

0

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

14252

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

Total

Censorformandskabet på Serviceøkonom

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.


