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Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i 
Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012 

 
Deltagere:  Henrik Sælan, Edith Montgomery, Martin Stampe Noer, 

Hans Lund, Eva Duberg Nielsen, Eline Skjøttgaard 
Pallesen, Gitte Hansen, Ingelise Andersen, Jesper Franck, 
Kim Jensen, Line Maj Jensen, Henri Goldstein, Signild 
Valgårda, Christiane Stock, Lars Iversen, Janne Krogh 
(referent) 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 8 Sager og orientering flyttes nederst på dagsordnen.  
 

2. Godkendelse af referat af 17. april 

Ingen bemærkninger. 
 

3. Nyt fra universitetsadministrationerne 
 
AAU: Kim Jensen og Jesper Franck fortæller om det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU samt arbejdet med 
etablering af nye uddannelser.  
 
På AU arbejdes der med implementering af det 
studieadministrative system STADS samt digitalisering af 
eksamen.  
 
SDU: Hans Lund oplyser, at alle prøver er digitaliseret på 
kandidatuddannelsen i fysioterapi og folkesundhedsvidenskab.  
 
Censor kan stadig bede om at få opgaverne printet ud og tilsendt 
på alle universiteter.   
 

 

Censorformandskabet for de 
Folkesundhedsvidenskabelige 
Uddannelser i Danmark 
Sundhedsvidenskabeligt 
Fakultetssekretariat 
Niels Bohrs Vej 9-10 
6700 Esbjerg 
Tlf. 6550 1000 
Fax 6550 4283 
www.sdu.dk/health/censorfsv  
fsv@health.sdu.dk  

31. oktober 2012 
jk 

http://www.sdu.dk/health/censorfsv
mailto:fsv@health.sdu.dk


 
Side 2/5 

KU: Martin Stampe Noer informerer om fusionen af tre fakulteter 
til ét stort sundhedsvidenskabeligt fakultet. Man har i den 
forbindelse bl.a. foretaget ændringer i studieadministrationen, 
således at der på fakultetet nu er én stor afdeling for uddannelse 
og studerende. Desuden er der oprettet 4 uddannelsesråd, som 
består af repræsentanter fra studieledelsen, studienævn, institutter 
og studerende. Uddannelsesrådene har en rådgivende funktion. 
 
KU forventer at starte en ny kandidatuddannelse i Global Health 
fra 2013. Uddannelsen ønsker at have sit eget censorkorps.   
 

4. Nyt fra studieledere 
 
AAU: 33 studerende er optaget på 1. semester af 
kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uddannelsen, 
som er kommet godt i gang, henvender sig primært til 
professionsbachelorer. Disse skal supplere med 10 ECTS i 
biostatistik og epidemiologi. Næsten alle optagne er 
professionsbachelorer, på nær 3 med en bachelor i idræt. 
AAU genintroducerer gruppeeksamen med hjemmel i den nye 
eksamensbekendtgørelse.   
 
AU: 3. årgang af bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab 
er startet i år med 53 optagne. Kandidatstudieordningen er næsten 
klar og sendes til høring i begyndelsen af 2013.  
 
MPH-uddannelsen nedlægges på AU. 
 
KU: På MPH-uddannelsen er i år optaget 14 fuldtidsstuderende 
og 8-10, som følger enkelte moduler. 
På bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab har der været 
mindre søgning end normalt, hvilket viser at der stadig er behov 
for at udbrede kendskabet til uddannelsen. 
 
IT/Sund er nu oppe på et fint optag med ca. 40 studerende årligt. 
 
SDU: kandidatuddannelsen i fysioterapi optager for andet år i 
træk ca. 30 studerende. Man overvejer at øge optaget til næste år, 
da der er stor søgning til uddannelsen.  
 
Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, som er flyttet fra 
Esbjerg til Odense har i år optaget 43 nye studerende. På 
kandidatuddannelsen er startet 89.  
Man arbejder på at omorganisere suppleringsforløbet til 
kandidatuddannelsen. Der vil sandsynligvis blive tale om et fælles 
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forløb for alle kandidatuddannelser på fakultetet. Forløbet bliver 
opdelt i moduler og vil foregå via e-læring.    
 

5. Nyt fra sekretariaterne 
 
Eva Duberg Nielsen er ny studienævnssekretær på FSV KU. 

Sekretariatsfunktionen for censorformandskabet vedbliver at ligge 
hos Folkesundhedsvidenskab på SDU.  

 
6. Erfaring med udpegning af censorer 

 
Udpegningsproces: Signild Vallgårda påpeger, at nogle censorer 
bruges uforholdsmæssigt meget. Censorformandskabet henstiller 
til, at man på uddannelserne sørger for ikke altid at vælge de 
samme censorer. Næstformændene forsøger så vidt muligt at tilse, 
at alle censorer benyttes, men det er et stort arbejde, hvis listen 
skal gennemgås hver gang.  
 
Mangel på egnede censorer: Henri Goldstein oplyser, at der har 
været en konkret sag på AU, hvor man ikke kunne finde en censor 
med kompetencer indenfor et givent emne. Censorformandskabet 
opfordrer til, at universiteterne kontakter censorformandskabet i 
en sådan situation, så der om nødvendigt kan ad hoc-beskikkes. 
 
Signild Vallgårda efterlyser censorer med kompetencer indenfor 
antropologi. Henrik Sælan beder om at få meldt navne ind på 
kandidater.  
 
Censorevalueringer: Som vanligt er der en del beklagelse over 
normerne, ikke mindst at der ikke honoreres for transporttid. Iflg. 
Martin Stampe Noer henholder universiteterne sig til cirkulæret, 
iflg. hvilket rejsetid ikke medgår.  
  
Det diskuteres, hvor meget den mundtlige fremstilling i 
forbindelse med større skriftlige opgaver skal vægtes. Det kan 
fremgå af studieordning og/eller fagbeskrivelse, men det er ofte 
ikke tilfældet.  
 

7. Uddannelse i "Eksamination" 
 
Nogle censorer har blandt eksaminatorer oplevet manglende 
kendskab til, hvorledes eksamen skal foregå. F.eks. har 
eksaminator i mere end ét tilfælde ønsket at overlade 
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eksamination til censor.  SV tilbyder at lave et udkast til god 
eksaminationspraksis til udsendelse på uddannelserne.  
 
Hvorledes håndteres det, når en studerende står til at dumpe en 
eksamen (speciale/projekt)? På MPH på KU har man i 
studieordningen indført, at den studerende skal have besked 
senest 5 dage før det mundtlige forsvar, hvis eksaminator og/eller 
censor vurderer at opgaven ikke kan bestås. Den studerende har 
således mulighed for at trække sig. Normalt er det vejleders 
ansvar at give studerende besked, hvis det vurderes at specialet el. 
lign. ikke kan bestås. 
 

8. Revision af studieordninger. 
 
Censorformandskabet er uenig med nogle  universiteter i deres 
udformning af målbeskrivelser, idet man anvender Ny Dansk 
Kvalifikationsramme til at beskrive mål for de enkelte fag og ikke 
nøjes med at benytte rammen for de samlede uddannelsesforløb, 
som uddannelsesbekendtgørelsen foreskriver. 
Formandskabet peger på at uklare/forkerte målbeskrivelser kan få 
følger for karaktergivningen, som jo skal forholde sig til 
målopfyldelse af målbeskrivelsen.  

9. Sager og orienteringer fra formanden. 
 
Censorformandskabet er blevet spurgt om, hvor stort omfanget af 
afskrift skal være i en opgave, før det kan kaldes snyd og blive 
indberettet? Der findes ingen specifikke regler på universiteterne, 
men KU og SDU oplyser at man har meget lille tolerance overfor 
snyd, eks. citater uden brug af citationstegn.   
 

10. Næste og kommende møder 
 
Næste møde afholdes den 18. april 2013 kl. 13-16 og vil foregå i 
København. 
 
HS informerer om at tidligere formand for censorformandskabet 
Dorthe Gannik desværre er afgået ved døden. 
En anden censorformand, Nils Rosdahl, døde også i sommer. Det 
blev ikke omtalt til mødet. 

 
Henrik Sælan  
Formand 
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