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1. Velkomst 
 
HS byder velkommen. 

 
2. Bemærkninger til dagsorden 

 
Under punkt 5 vil HS orientere om møde på RUC for censorfor-
mænd.  

 
3. Sekretariat 

 
JK orienterer om arbejdet vedr. indførelsen af digitalt censoralloke-
ringssystem. Der ses i øjeblikket på en it-løsning, som udbydes af 
UC-Syd og benyttes af professionshøjskoler samt universiteter. 
 
Oversigt over censorforbrug mangler. JK lover at have en opdateret 
liste klar inden jul. 

 
4. Udpegning af censorer 

 
Der er mangel på censorer i optometri. AU har fået besked på at to 
censorer, som tidligere har været ad hoc-beskikket, skal indstilles til 
permanent beskikkelse, såfremt de ønskes benyttet igen. Vi afven-
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ter at modtage ansøgningsskemaer, hvorefter indstilling til beskik-
kelse kan sendes til styrelsen.  
 
Michael Nielsen har oplevet, at SDU ikke indsender tilstrækkeligt 
antal censorer i forslag ved udpegning (3-5). Det gælder kun kandi-
datuddannelsen i klinisk sygepleje. Om nødvendigt kan formanden 
rette henvendelse, men vi afventer om det bliver nødvendigt.  

 
5. Censorudvalget samt møde for censorformænd 

 
HS har deltaget i møde på RUC for formænd på de censorkorps som 
benyttes på RUC. Emnerne var bl.a. de store besparelser som har 
været nødvendige på RUC og har medført fx nedlæggelse af sprog-
fag. RUCs uddannelser er tværfaglige, hvilket giver udfordringer i 
forbindelse med karaktergivning.   
Pga. fremdriftsreformen har man på RUC været nødt til at afholde 
specialeeksaminer i juli måned.  
HS fremviser en oversigt, som viser ringe differentiering ved grup-
peeksaminer. 
 
Censorudvalgets betænkning er pt. 4 måneder forsinket. HS har 
indsendt kommentarer (er sendt til korpsets medlemmer pr. mail) 
Kommentarerne kan også ses på censorudvalgets hjemmeside. 
Censorformandskaberne er kun blevet hørt i ringe grad, i form af et 
simpelt spørgeskema.  
Formandskabet forventer en indskrænkning af omfanget af censur, 
til fx kun hovedopgaver, men ikke at censorsystemet afskaffes. 

 
6. Eventuelt 

 
HS er inviteret til møde på KU for censorformænd på de sundheds-
videnskabelige uddannelser i december, men er forhindret. MH vil 
gerne deltage i stedet. 
 
Følgende punkt skal på dagsorden til næste møde: kriterier ved ud-
pegning af censorer til næste beskikkelsesperiode. Dette vil afhæn-
ge af et evt. allokeringssystems krav til kriterier. Det er derfor vigtigt 
at det inden mødet er afklaret om et sådant system bliver indført og 
i givet fald, hvilket system.   
 

 
7. Ny mødedato 
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Næste møde afholdes den 27. april 2017 med et fællesmøde for formandskab 
og uddannelser kl. 13-14 og møde kun for formandskabet kl. 14-16. Der bliver 
mulighed for online-deltagelse.  

 
 
 
Henrik Sælan 
Censorformand 


