
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Censorformandskabet for  
folkesundhedsvidenskabelige og 
relaterede uddannelser i Danmark 
Sundhedsvidenskabeligt 
Fakultetssekretariat 
Niels Bohrs Vej 9-10 
6700 Esbjerg 
Tlf. 6550 1000 
Fax 6550 4283 
www.sdu.dk/health/censorfsv 
jkrogh@health.sdu.dk 

 
 
 
 

Censorformandskabet for  
folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser med 

deltagelse af repræsentanter fra universiteterne den 6. november 
2014 

 
 

Deltagere: Henrik Sælan, Edith Montgomery, Mads Hermansen, 
Michael Nielsen, Lars Iversen, Mette Rasmussen, Jeppe Norskov 
Stokholm, Eva Duberg Nielsen, Lisbeth E. Knudsen, Mikael Rørth, 
Peter Furu, Else Nygaard, Line Maj Jensen, Birgit Land, Sine Lehn 
Christianesen, Charlotte Høeg Pedersen, Janne Krogh (referent) 
 

1. Velkommen 
 
Henrik Sælan byder velkommen og præsenterer det nye 
censorformandskab. 
 
2. Principper for udpegning, klager og anker 

 
Henrik Sælan gennemgår principperne for udpegning samt 
fordelingen af uddannelser mellem næstformænd. Desuden 
gennemgås principper for anker og der henvises til vejledningerne 
på hjemmesiden www.sdu.dk\health\censorfsv.  
 
Det understreges, at målbeskrivelserne er vigtige i forbindelse med 
bedømmelse, ikke mindst ved klager og anker.  
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Line Maj Jensen efterspørger tilbagemelding vedr. censorernes 
evaluering af eksaminerne. Janne Krogh oplyser at evalueringerne 
samles sammen og udsendes halvårligt. 
 
Else Nygaard spørger, hvorledes studielederne skal forholde sig, 
hvis der er problemer med en censor. I disse tilfælde bedes 
studielederne kontakte formandskabet direkte.  
 
Lisbeth Knudsen ønsker mulighed for at censurere på tilsvarende 
uddannelser på andre universiteter for derved at få kendskab til 
uddannelserne. Censorformandskabet understreger, at det er op til 
den enkelte næstformand at udpege censorer på baggrund af 
forslag fra uddannelserne og den enkelte censors kompetencer, 
dvs. man kan principielt ikke ønske at censurere på en bestemt 
uddannelse. 
 
3. Studieledernes eventuelle bemærkninger og bekymringer, 

især vedrørende de nye uddannelser 
 

Fremdriftsreformen vil medføre større behov for fleksibilitet i 
forhold til omprøver mm., idet studerende automatisk tilmeldes 
omprøve. 
 
Peter Furu påpeger, at der er et presserende behov for censorer til 
Masteruddannelsen i Disaster Management. Formandskabet 
oplyser, at der er søgt efter censorer hertil i den seneste 
beskikkelsesrunde og at de forventes beskikket inden udgangen af 
december. 
 
Jeppe Stokholm påpeger at studerende pga. fremdriftsreformen 
fremover tvinges til at tilmelde sig specialet samtidig, dvs. 1. 
februar/1. august, hvilket vil medføre at der skal afholdes forsvar i 
klumper. Formandskabet har ikke taget stilling til denne 
udfordring, men vil se på det, når tiden kommer. Afholdelse af 
mange forsvar over kort tid, vil give mulighed for at censorerne 
tager flere specialer ad gangen. 

 
4. Møde til foråret med hele korpset. 

 
Hele censorkorpset indbydes til et møde den 23. april, hvor der 
lægges ud med et stort møde med bl.a. oplæg fra studielederne. 
Efterfølgende vil der være møder i grupper med næstformænd, 
studieledere og censorer.  
 
 
 



5. Evt. 
 
Henrik Sælan orienterer om en tvist med Københavns Universitet 
vedr. udformningen af målbeskrivelser til de enkelte fag. 
Censorformandskabet er ikke enig i den måde hvorpå 
målbeskrivelserne udformes og har bedt Styrelsen for 
Videregående Uddannelser tage stilling. 
 
 
 
 
 
Henrik Sælan  
Censorformand 


