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Til stede: Henrik Sælan (HS), Lars Iversen (LI), Edith Montgomery (EM), Henri 
Goldstein (HG), Gert Nielsen (GN), Mette Dremstrup (MD), Susanne 
Hannecke-Jensen (SHJ), Martin Stampe Noer (MSN), Janne Krogh (JK, 
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To punkter tilføjes: ”Forslag til studieordning for bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab på 
AU” og ”Mødestruktur i det nye censorformandskab” 
 
Dagsorden: 
 

1. Et nyt formandskab 
2. Principper for udpegning af censorer, herunder ad hoc procedurer indtil alt er på plads 
3. Et møde med det nye censorkorps 
4. Forslag til studieordning for bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab på AU 
5. Mødestruktur 
6. Eventuelt 

 
Ad 1. Et nyt formandskab 
 

De sundhedsvidenskabelige fakulteter på KU, AU og SDU har udarbejdet et notat vedr. 
fordeling og afregning vedr. de censorkorps som de tre fakulteter deler. Af notatet fremgår at det 
fremtidige censorformandskab for folkesundhedsvidenskab, MPH og IT og Sundhed vil bestå af 
en formand og to næstformand, som aflønnes med henholdsvis 30 og 15 timer halvårligt. MSN 
korrigerer, idet der skal stå 60 og 30 timer. 
 
De to censorformandskaber har inden mødet pr. mail oplyst at man ikke kan acceptere 
forslaget, men foreslår i stedet et censorformandskab bestående af en formand og fire 
næstformand, som aflønnes som ovenstående, dvs. i alt 360 timer. 
 
Man enes om følgende forslag til de tre fakulteter: 1 formand, som aflønnes med 60 halvårligt 
og 4 næstformænd, som aflønnes med 25 timer halvårligt. MSN vil tage forslaget med til 
Merete Munk på SDU og Hanne Toksvig på AU. 
 
Beskikkelsesbrevet kan nu sendes ud til censorerne. Den 9. april er fristen for at komme med 
yderligere forslag til kandidater til formandskabet. 
 
 

Ad 2. Principper for udpegning af censorer, herunder ad hoc procedurer indtil alt er på plads 
 
  Indtil videre fordeles opgaven vedr. udpegning af censorer således: 
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  MHP på KU:  GN 
  MPH på AU:  HG 
  FSV kandidat på KU: EM 
  FSV på SDU og bachelor på KU : LI 

 
Det besluttes dog at indhente oplysninger om antal eksaminer med ekstern censur fra de 5 
uddannelser mhp. at sikre en ligelig fordeling mellem de 4 næstformand. JK kontakter 
studiesekretariaterne. 
 
Der skal som minimum foreslås 3 censorer pr. eksamen. 
 
Det er censorformandskabets ønske at censorernes evaluering skal foregå elektronisk. JK 
arbejder på at få det etableret på censorformandskabets nye hjemmeside, så det er klar i løbet af 
april. 

 
Ad 3. Et møde med det nye censorkorps 
 

Man enes om at afholde et møde for hele censorkorpset omkring september måned, når en ny 
censorbekendtgørelse efter al sandsynlighed foreligger. 

 
 
Ad 4. Forslag til studieordning for bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab på AU 
 

HS vil samle kommentarer fra censorformandskabet og fremsende dem til MD senest den 15. 
april. Tidsfristen for kommentarer er den 9. april.  

 
Ad 5. Mødestruktur 
 

 Censorformandskabet vil, som det hidtil har været praksis for FSV-censorformandskabet, 
afholde møde 2 gange årligt. På begge møder inviteres studielederne og eksamensplanlæggere og 
på et af møderne også fakultetsrepræsentanter. 

 
 Suppleanter inviteres også til at deltage i møderne. 
 
Ad 6. Evt.  

 
Ingen bemærkninger.  
 
Mødet sluttede kl. 18.15. 

 
 
  Henrik Sælan 
  Formand  / Janne Krogh 
     Sekretær 


