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Censornormer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-

Naturvidenskabelige Fakultet ved AAU 

1. Indledning 

I det følgende finder I censornormer for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-

Naturvidenskabelige Fakultet på AAU.  

De tildelte antal minutter pr. studerende i normsættet er ikke et udtryk for den forventede eksaminationstid men 

blot en del af den samlede honorering, hvor der gives et antal minutter til forberedelse, og hvor hver studerende 

desuden udløser et minuttal.  

Den samlede honorering skal således dække hele den forventede arbejdstid for censuropgaven inklusiv forbe-

redelse, evt. godkendelse af opgavesæt, eksamination, votering mv. Censor forventes at prioritere sin tid inden 

for den samlede honorering. 

2. Fælles normsæt ved censur 

Projektmoduler med mundtlig prøve 

Projekter, der bedømmes ved mundtlig prøve, honoreres ved, at der tildeles et specifikt timetal pr. projektgrup-

pe afhængigt af modulets omfang. Desuden gives et antal minutter pr. studerende, hvorved der tages højde for, 

at eksaminationstiden afhænger af antal studerende i en gruppe, samt at det skriftlige materiale kan have stør-

re omfang, jo flere studerende der er i en gruppe.  

Den tildelte tid pr. projektgruppe og pr. studerende skal dække såvel censors forberedelsestid som eksaminati-

on, votering og øvrige opgaver forbundet med censuropgaven.  

Projektrapporter, miniprojekter mv. vurderet ved mundtlig prøve: 

Norm A (Under 15 ECTS
1
): 

 3 timer pr. projektgruppe + 45 min. pr. studerende 

Norm B (15-30 ECTS): 

 4 timer pr. projektgruppe + 55 min. pr. studerende 

Bachelor-, diplomingeniør- og masterprojekter: 

Norm C:  

 4 timer pr. projektgruppe + 70 min. pr. studerende 

                                                      
1
 Opdelingen ift. ECTS er i overensstemmelse med Eksamensordningen for prøver ved TEKNAT og SUND, kapitel 4.2.1. 
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Kandidatspecialer: 

Norm D: 

 7 timer pr. projektgruppe + 75 min. pr. studerende 

 

Kursus- og casemoduler med skriftlig eller mundtlig prøve  

Normerne i denne kategori anvendes ved bedømmelse af kursus- og casemoduler, uanset om bedømmelsen 

foregår ved mundtlig eller skriftlig prøve.  

I samarbejde med studienævnet foretager studielederen en vurdering af censuropgavens omfang og type og 

fastsætter på den baggrund hvilken af nedenstående normer, der skal anvendes. Den tildelte honorering skal 

dække såvel censors forberedelsestid som eventuel eksamination, votering og øvrige opgaver forbundet med 

censuropgaven.  

Hvis der ligger et skriftligt afleveringsmateriale til grund for en mundtlig prøve, kan Norm A for projektrapporter, 

miniprojekter mv. efter konkret vurdering desuden anvendes i stedet. 

Norm E: 

 30 min. pr. studerende 

Norm F: 

 45 min. pr. studerende 

Norm G:  

 1 times forberedelse + 20 min. pr. studerende. 

Norm H: 

 2 timers forberedelse + 30 min pr. studerende 

Norm I:  

 4 timers forberedelse + 40 min pr. studerende 

Norm J (kun ved skriftlige prøver):  

 1 time pr. opgavesæt + 20 min. pr. studerende for 1-10 studerende + 10 min. pr. studerende for øv-

rige studerende 

Norm K (kun ved skriftlige prøver): 

 2 timer pr. opgavesæt + 30 min. pr. studerende for 1-10 studerende + 15 min. pr. studerende for 

øvrige studerende 

Norm L (kun ved skriftlige prøver):  

 3 timer pr. opgavesæt + 30 min. pr. studerende for 1-10 studerende + 15 min. pr. studerende for 

øvrige studerende 

Norm M (kun ved skriftlige prøver):  

 4 timer pr. opgavesæt + 40 min. pr. studerende for 1-10 studerende + 20 min. pr. studerende for 

øvrige studerende 

  


