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Censorformandskabet for  

Folkesundhedsvidenskabelige Uddannelser i Danmark den 31. 
oktober 2013  

 
Deltagere: Henrik Sælan, Edith Montgomery, Lars Iversen, Martin 
Stampe Noer, Line Maj Jensen, Merethe Vinther Skriver, Jesper 
Franch, Lisbeth E. Knudsen, Susanne Hannecke-Jensen, Phillip 
Petersen, Gitte Hansen, Janne Krogh (referent) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordnen godkendes uden bemærkninger. 

 
2. Godkendelse af referat af møde den 18. april 2013 

 
Referatet godkendes uden bemærkninger. 

 
3. Orientering fra studieledere og universiteter 

 
AU: kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab er startet op i 
september med 37 studerende. 

 
AAU: Sidste år blev der optaget 31 studerende på 
kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, i år er optaget 60. 
Professionsbachelorer suppler med 10 ECTS.  
KU: på MPH er optaget ca. 15 studerende. 
KU FSV: man er gået i gang med det store arbejde med 
studiefremdriftsreformen, som fører ændringer i studieordninger 
med sig. Der har været fuldt optag på bachelor og kandidat. 
SDU har optaget 53 bachelorer og ca. 70 kandidatstuderende. 
SDU skal institutionsakkrediteres i 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat af møde i:  

Dato: 20. november 2013 
Ref. : jk 



Henrik Sælan: censorformandskabet har forelagt et forslag til 
norm i forbindelse med ankesager, som er godkendt af 
universiteterne.  
AU har taget initiativ til en konference mellem aftagerpanel og 
censorkorps, hvilket censorformandskabet sætter stor pris på, men 
desværre ikke har mulighed for at deltage i i denne omgang. 
Censorformandskabet har leveret input til EVA’s evaluering 
censorinstitution og afventer at modtage evalueringsrapporten.   

 
KU: i uddannelsernes aftagerpaneler er fremmødet ofte lille og 
man diskuterer, hvordan det kan gøres attraktivt at deltage.  

 
4. Censornormer: 

a. Hvordan går det på AAU? 
På AAU ønsker man at koordinere censornormerne 
internt i forhold til projekteksaminer. Der tages højde 
for antal studerende i gruppen i forhold til antal sider, 
der må afleveres. 
 

b. Elektronisk forsendelse af opgavebesvarelser 
SDU ønsker, at der i stillingsopslaget skal stå, at 
censorer må forvente at alle eksamensopgaver 
udsendes digitalt. 
Det er formandskabet holdning, at der i så fald må 
forhandles nye censornormer, da det øger 
arbejdsbyrden når opgaverne modtages digital. Evt. 
kunne universiteterne stille e-bogslæsere til rådighed. 
Martin Stampe Noer oplyser, at der på universiteterne 
lægges op til at skære ned på udgifterne til censur.  
 

5. Censorudpegning: 
c. Tilbagemeldinger 

Lars Iversen: der er ikke særlige bemærkninger. Der er 
som sædvanlig enkelte kritiske bemærkninger, men 
generelt ingen problemer. 
Henrik Sælan ønsker en justering af 
evalueringsskemaet fremover for bedre at kunne 
vurdere, om der leves op til det der skal. 

d. Skrivelse om at få oplyst hovedmetode og titel 
Det meldes på ny ud at hovedmetode skal oplyses til 
censorformandskabet ved udpegning 

e. Kopi af forslag til Henrik 
HS minder om at alle udpegningsforslag bør sendes i 
kopi til HS. 

f. Fysioterapi i Odense 



Man har oplevet problemer ved udpegning til speciale. 
Der skal tages højde for dette ved nybeskikkelse, 
således at der er et tilstrækkeligt antal at vælge i 
mellem.  
 

6. Etablering af det nye korps 
 

Nye kandidatuddannelser på AU og SDU kommer med i 
korpset. RUC har meldt ind med to uddannelser, som før har 
været tilknyttet ikke-sundhedsfaglige censorkorps.  
 
Styrelsen har oplyst, at formændene for de tre korps som 
ønsker at blive slået sammen skal henvende sig til styrelsen 
samlet. Henrik Sælan skal derfor hurtigst muligt mødes med de 
to andre formænd. Martin Stampe Noer tager initiativ til et 
møde.  
For de nyetablerede kandidatuddannelser forudses særskilt 
beskikkelse, når det er kendt hvilke uddannelser som bliver 
godkendt, og studieledere er udpeget.  

 
Tidsplan: opslag med deadline 6. januar 2014 kl. 12.00. 
 
Censorformandskabet mødes den 16. januar mhp. gennemgang 
af ansøgninger og indstilling til ministeriet. 

 
7. Nyt møde 

 
13. marts 2014. 

 
8. Eventuelt 

 
Ingen bemærkninger. 

 
 
 
Henrik Sælan  
Censorformand 


