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1. Velkomst og præsentation 

HS byder velkommen og deltagerne præsenterer sig. 
Som et ekstra punkt på dagsordenen tilføjes ”Orientering” 
 

2. Orientering 
HS har fra RUC modtaget information om justering af universitetets censornor-
mer. Med denne justering er der nu næsten ensartede censornormer på alle 
universiteter. 
Der er indgået en formel aftale mellem KU og ingeniøruddannelsernes censor-
korps om, at Sundhed og Informatik kan benytte censorer fra dette korps til 
fagområder, som ikke kan dækkes af censorkorpset for folkesundhedsviden-
skabelige og relaterede uddannelser. 
Det er endeligt afklaret, at den nye kandidatuddannelse i muskuloskeletal fy-
sioterapi på AAU skal tilhøre censorkorpset for medicin. 
 

3. Censor-IT, herunder tilbagemeldinger og evt. mangel på censorer 
HS beretter, at behovet for ad hoc-allokeringer (allokeringer, som ikke har kun-
net foretages via Censor-IT pga. mangel på censorer i en given kategori) har 
været mindre end forventet. Der har været behov for i alt 12 ad hoc-allokerin-
ger, heraf har det kun 3 gange været nødvendigt at finde en censor udenfor 
korpset. 
 
Censor-IT kan desværre ikke levere allokeringsstatistik for hele korpset, men 
kun for hver enkelt uddannelse. Det er et problem for vores korps, som omfat-
ter mange uddannelser, idet censorformandskabet ikke kan få et samlet over-
bliver over allokeringerne. Det er heller ikke teknisk muligt at lave en sammen-
ligning af censorernes tilbagemelding om fx målbeskrivelser på tværs af uni-
versiteterne. 
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Det ser ud til, at der er behov for at informere sekretariaterne om vigtigheden 
af en detaljeret beskrivelse af fag/eksamen i bestillingsblanketten. Sekretæ-
rerne skal også huske på at rette eksamensdatoen i Censor-IT, hvis den æn-
dres efter, at censor er allokeret. JK og HS sørger for at forfatte et ”hyrdebrev” 
til sekretariaterne. 
 
Fra AAU er der følgende kommentarer vedr. Censor-IT: 
 
Der ønskes mere plads i fritekstfeltet på bestillingsblanketten.  
 
Man mener ikke, at allokering efter ”nærhedsprincippet” fungerer, idet man har 
oplevet at få allokeret censorer fra Nordsjælland til mundtlige prøver i Aalborg. 
Dette skyldes dog sandsynligvis, at systemets algoritme før nærhed tager hen-
syn til, hvilke censorer der ”står for tur” og det derfor sagtens kan være en cen-
sor fra Nordsjælland, som bliver valgt ud efter nærhedsprincippet. 
 
Det er tidkrævende, at der i bestillingsblanketten skal angives censornorm i mi-
nutter og det er altid kun muligt at angive et estimat, da antallet af studerende 
kan ændre sig.  
 
JK vil tage kommentarerne videre til Censorsekretariatet. 
 
Censorrapporter 
Næstformændene har sammenfattet censorrapporterne for deres uddannelser. 
Generelt er der tilfredshed fra censorerne. Der er enkelte kritikpunkter vedr. 
manglende information fra sekretariaterne, for lav censornorm og manglende 
betaling for transporttid.  
 
Der er dog gennemgående bemærkninger om, at eksaminatorerne ikke tager 
udgangspunkt i læringsmålene ved votering og tilbagemelding til eksaminan-
derne. Censorformandskabet vil afvente flere tilbagemeldinger, inden der ta-
ges initiativ til at kontakte studielederne. De tilstedeværende studieledere op-
fordres dog til at gøre eksaminatorerne opmærksomme på dette, da det er uni-
versiteternes opgave at ”klæde eksaminatorerne på”. 
 
Ved næste censormøde, som forventes afholdt i foråret 2020, vil formandska-
bet tage problematikken op som et tema. 
  

4. Nyt fra uddannelser og sekretariater 
SDU: Maja Bertram beretter om stigning i søgningen til især kandidatuddannel-
sen i folkesundhedsvidenskab. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at oprette 
en ny specialisering i intervention og evaluering.  
 
AAU v. Mette Dencker Johansen: Ansøgertal til folkesundhedsvidenskab er 
også pænt. Master i smertevidenskab optager kun studerende hvert andet år 
og ikke i 2019. AAU ønsker en formel aftale vedr. benyttelse af censorer fra 
FSV-korpset til enkelte eksaminer på uddannelsen i medicin med industriel 
specialisering. AAU skal dog i første omgang rette henvendelse sig til censor-
korpset i medicin, som uddannelsen hører under.  
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AU v. Mette Vinther Skriver: blandt fagansvarlige på AU spørges der til, hvor-
dan og af hvem ansøgere er blevet vurderet ved beskikkelsesrunden.  
Svar fra formandskabet: det er det afgående censorformandskab, som har fo-
retaget vurderingen. Man har ved vurderingen udvalgt ansøgere med minimum 
en ph.d.-grad for universitetsansatte eller minimum kontorchef-niveau for afta-
gere. En ph.d.-grad behøver ikke være indenfor det specifikke område, som 
man censurerer i. Brede kompetencer hos censor er mere vigtige end special-
viden indenfor et lille fagområde. 
 
På kandidatuddannelsen i sygepleje på AU er der oprettet en ny linje med 
mere klinisk indhold. Studieleder Kirsten Beedholm vil sammen med næstfor-
mand Michael Nielsen afklare behov i forhold til censur. 
 
KU v. Eva Duberg Nielsen: På FSV er man i gang med at revidere studieord-
ningerne for bachelor og kandidat. Bl.a. skal 1. semester på bacheloruddannel-
sen være karakterfrit.  
 
Henriette Langhoff: Efter KU’s indførelse af krav om et gennemsnit på mini-
mum 6 fra gymnasiet er ansøgertallet til Sundhed og Informatik faldet drastisk. 
Man arbejder derfor med branding og rekruttering som fokuspunkt. Man har 
også fået fjernet fysik/kemi som adgangskrav og gør uddannelsen mere 
”smal”.  
 
RUC v. Erling Jelsøe: i starten oplevede man problemer med match mellem 
censor og specialemne/metode. Problemet ser ud til at være løst ved at for-
bedre den information, som skrives på bestillingsblanketten. 
Ansøgningstallet til uddannelserne er fine.   
  

5. Eventuelt 
Formandskabet har modtaget en forespørgsel vedr. inhabilitet ved en eksa-
men, hvor eksaminator og censor samarbejder om et forskningsprojekt. Der er 
ingen tvivl om, at de i en sådan situation vil være inhabile.  
 
Næste møde bliver den 31. oktober 2019 kl. 12-14 i København. Mødet er kun 
for censorformandskabet. 
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