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1. Velkomst og præsentation 
 
Formand Henrik Sælan orienterede om sammenlægningen af 
censorkorpsene for Folkesundhedsvidenskab og Master of Public 
Health pr. 1. april 2010 og præsenterede medlemmerne af det nye 
censorformandskab for Censorkorpset for Uddannelser i 
Folkesundhedsvidenskab.  
 

2. Ny eksamens- og censorbekendtgørelse  
 
Martin Stampe Noer, studiechef ved Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet på Københavns Universitet, gennemgik den nye eksamens- og 
censorbekendtgørelse af 1. juli 2010, herunder specielt ændringer i 
forhold til de tidligere bekendtgørelser. 
 

3. Aflønning og eksamensnormer 
 
Det er lykkedes at gennemføre en ensartning af censornormerne på de 
tre FSV-uddannelser. Henrik Sælan gennemgik principperne for 
normerne. 
 

4. FAQ’s  
 
Henrik Sælan gennemgik ofte stillede spørgsmål.  
 
Hvordan bør rollefordelingen være under eksamen, dvs. er det kun 
eksaminator som må stille spørgsmål? 
Svar: Det er primært eksaminator, som eksaminerer, men censor har 
ret/pligt til at stille uddybende spørgsmål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat af møde i Censorkorpset for 
Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab i 
Danmark den 15. november   

Dato: 23. november 2010  
J.nr.  
Ref. : jk 



 
Hvor meget kræves det, at censor er inde i pensum?  
Svar: Formelt set er alle censorer i korpset kompetente til at censurere i 
alle folkesundhedsvidenskabelige fag. Formandskabet forsøger 
imidlertid ved den konkrete udpegning, at matche censors 
spidskompetencer (som de fremgik af ansøgningen) med den aktuelle 
eksamen. Censors opgave er at kunne tage stilling til den studerendes 
kunnen. Censor bør være med til at godkende eksamensspørgsmål samt 
få tilsendt pensumliste og læseplaner.  
 
Hvad gør censor, når en opgave er længere end normen? 
Svar: Det trækker ned ift. karaktergivningen. 
 
Censor skal være opmærksom på at det ved gruppeopgaver skal være 
angivet hvem der har skrevet hvad. Er dette ikke tilfældes skal censor 
afvise opgaven. 
 
En karakter er ikke til forhandling, men kan kun ændres som følge af en 
evt. klagesag. 
 
En censor har oplevet ikke at kunne få udleveret lydfiler/transskription 
af interviews i forbindelse med en opgave.  
Censorformandskabet  vil tage kontakt til de forskellige studienævn for 
at få afklaret hvilke regler der gælder for aflevering af bilagsmateriale. 
Formandskabet vil herefter vende tilbage til spørgsmålet. 
 

5. Eventuelt 
 
Der er blandt censorerne et ønske om honorering af tidsforbrug i 
forbindelse med klagesager. På nuværende tidspunkt honoreres dette 
ikke, men anses som værende indeholdt i den normale tidsnorm. 
 
Censorformandskabet indskærper at det er censors pligt at melde 
tilbage til formandskabet efter en eksamen i form af udfyldelse af 
evalueringsskema på censorformandskabets hjemmeside. 
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