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Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i 
Folkesundhedsvidenskab den 17. april 2012 

 
Deltagere: Henrik Sælan, Martin Stampe Noer, Signild Vallgårda, 
Niels Trolle Andersen, Pernille Tanggaard Andersen, Janne Krogh 
(referent) 
 

1. Bemærkninger til referat af mødet den 25. oktober 2011.  

Referatet godkendt uden bemærkninger 
 

2. Opfølgning og orientering  

Ny censor indenfor IT og Sundhed indstilles til beskikkelse på 
foranledning af studieledelsen og på grund af forventet 
fremtidigt behov 
 
Der er endnu ingen tilbagemeldinger om hvordan det går med 
censurering på den nye kandidatuddannelse i fysioterapi, som 
startede i efteråret 2011.  
 
HS mangler at modtage den endelig studieordning for 
kandidatuddannelsen i fysioterapi. Censorformandskabet er 
uenig  med SDU´s  brug af den danske kvalifikationsramme 
for videregående uddannelser i forbindelse med denne 
studieordning.  Rammen skal, ifølge Censorformandskabets 
opfattelse, kun anvendes overordnet  for at indplacere 
uddannelser, ikke specifikt til de enkelte fags målbeskrivelser. 
Der er enighed om dette blandt studielederne fra KU og AU.  
 
Årsberetning: Kun få censorer er endnu ikke blevet brugt.  
 
Antal færdige kandidater: MSN foreslår, at man trækker 
tallene pr. 1/10 årligt. Klager og anker optælles pr. 1. april- 31. 
marts. Eksamensdatoen bestemmer hvornår klagen skal tælles 
med. 
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HS udarbejder den endelige årsberetning på baggrund af 
kommentarer fra mødet samt pr. mail. 
 

3. Studieprofilering. Oplæg fra universiteterne om, hvordan 
man ser profilering, herunder hvilken type kandidat man 
ønsker og hvordan den ønskede type afspejler sig i metode- 
og andre fag 

Universiteterne har valgt at vægte fordelingen af fag 
forskelligt. På AU er der stor vægt på offentlig forvaltning og 
metodefag. På bacheloren er der i alt 30 ECST indenfor 
metode, hvorimod der intet er på kandidaten hvor det forventes 
at den studerende har de nødvendige kompetencer.   
 
KU fokuserer ligeledes meget på metodefag, både på bachelor 
og kandidat, hvor der er henholdsvis 25 og 30 ECTS. Profilen 
er overvejende kvantitativ, selv om der er obligatorisk 
undervisning i kvalitative metoder.   
 
På SDU vægtes metode både på bachelor og kandidatniveau. 
Der er dog ikke undervisning i kvalitativ metode på 
kandidatuddannelsen. Uddannelsernes profil er 
sundhedsfremme og global sundhed.  
 
En diskussion vedrørende optag af studerende på 
kandidatuddannelserne, som ikke har en fsv-
bacheloruddannelse blev genoptaget. Det er meldt ud fra 
regeringen at man ønsker at ansøgere med en baggrund som 
professionsbachelorer skal sikres adgang til 
kandidatuddannelser på universiteterne, evt. med supplering, 
således som det allerede er tilfældet på SDU og AAU. AU og 
KU vil kæmpe for at kunne fastholde krav om min. 30 ECTS 
indenfor grundlæggende FSV-fag for at kunne optages på 
kandidatuddannelsen. Synspunktet er, at kvaliteten af den 
folkesundhedsvidenskabelige kandidat vil blive dårligere (eller 
det bliver et andet produkt), hvis adgangen lempes. Der vil 
ikke være de basale færdigheder, som kandidatuddannelsen 
skal bygge videre på – det progredierende uddannelsesforløb, 
som uddannelsesbekendtgørelsen taler om. 
 
Foreningen af kandidater i folkesundhedsvidenskab har 
opfordret til et møde vedrørende profilering med studieledelse, 
kandidater og censorer.  
 

4. Udpegning af censorer. Nye censorer. Tilbagemeldinger 

Udpegning af censorer: SDU melder at der ikke er 
nævneværdige problemer med at tiltrække censorer pga. 
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afstanden, som der tidligere har været. Kandidatforsvar 
afholdes nu ofte i Odense.  
 
Manglende censorer indenfor forvaltning: det aftales at 
indstille yderlige en censor med kompetencer indenfor 
forvaltning, idet det har været efterlyst fra SDU. 
Vedkommende vil blive kontaktet med henblik på indsendelse 
af ansøgningsskema.   
 
Censortilbagemeldinger: Der er fortsat utilfredshed med 
økonomiske forhold (ca. en tredjedel), herunder specielt det 
forhold at der ikke betales for den tid der går med transport i 
forbindelse med mundtlige eksaminer. 
 
Ved en enkelt mere alvorlig tilbagemelding blev det 
tydeliggjort, hvor vigtigt det er, at censorerne også medvirker 
til at kontrollere, om den prøve der afvikles, nu også tester de 
færdigheder, som målbeskrivelsen rent faktisk beskriver som 
mål for faget. 
  
Evalueringsskemaerne skal også sendes til studieledere 
semestervis så de kan holde sig orienteret om eventuelle 
problemer.  
 
Flere efterlyser pensumoplysninger, der ikke altid opgives. JK 
skriver ud til universiteterne og beder dem sørge for at pensum 
oplyses til censor i forbindelse med udpegning.  
 
Censor og eksaminator skal drøfte opgavevægtning ved 
udpegning. Der er uenighed om, hvorvidt vægtning bør 
anvendes ved karaktergivning. Opfyldelse af målbeskrivelsen 
generelt må være den afgørende skala for karaktergivning, og 
vægtning kan anvendes som en ”mellemregning”. 
 
På AU har en censor ved en enkelt lejlighed efterlyst 
”udslusningslokale” i forbindelse med en mundlig eksamen. 
 

5. Nyt fra studieledere 

Der er fin søgning til uddannelserne på kvote 2. På SDU er 
stigningen markant på grund af flytningen til Odense.  
 
AU er i gang med at udarbejde studieordningen til 
kandidatuddannelsen som starter i 2013. 
 

6. Nyt fra universitetsadministrationerne 

KU: fakultetsfusionen pr. 1. januar medfører nye 
administrative strukturer, blandt andet nye såkaldte 
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”uddannelsesråd”. Der er oprettet i alt 5 uddannelsesråd 
bestående af studieledere, institutledere og studerende, som 
skal fungere som støtte for studienævnene.  
 
Studieservice og eksamenskontor lægges sammen.  
 
Der oprettes en ny kandidatuddannelse i Global Health som er 
engelsksproget. Det vides ikke hvilket censorformandskab 
uddannelsen vil høre under.  
 
MSN har deltaget i et møde i ministeriet sammen med 
repræsentanter for udvalgte censorkorps. Emnet var 
genindførelse af gruppeprøver. Der blev udtrykt meget 
forskelligartede ønsker til et nyt regelsæt. Udkast til ny 
eksamensbekendtgørelse forventes sendt i høring til maj.  
 
AU: De administrative omstruktureringer skaber store 
udfordringer på uddannelserne. Elektronisk 
karakterindberetning er sat i gang med enkelte 
startvanskeligheder. 
  
SDU: Forberedelsen af flytning af bacheloruddannelsen til 
Odense er i fuld gang.  
 

7. Nyt fra sekretariatet 

Sekretariatet modtager en del henvendelser vedrørende 
muligheden for optagelse i censorkorpset. De henvises til 
næste beskikkelsesrunde som er i 2014.  
 
Indhentelse af oplysninger fra universiteterne til brug for 
årsberetningen kan være lidt træg. 
 

8. Eventuelt 

Næste møde (med stor gruppe)afholdes i København den 23. 
oktober kl. 11-14. Det diskuteres om man i fremtiden skal 
holde møderne i Odense, for at alle har lige langt til mødet. 
 
Mødet sluttede kl. 13.40. 
 

 
Henrik Sælan 
Formand 
 
 
 


