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1. Velkomst 

HS byder velkommen. 
 

2. Bemærkninger til dagsorden 
Ingen bemærkninger.  
 

3. Samarbejde med andre censorkorps 
Master i offentlig kvalitet og ledelse (MPQM): uddannelsen hører under 
censorkorpset for statskundskab, men Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet ved SDU ønsker tilknytning til FSV i stedet, da størstedelen af de stu-
derende på uddannelsen har en sundhedsfaglig baggrund og orientering. 
Efter gennemlæsning af studieordningen for uddannelsen, vil formand-
skabet tage endelig stilling. 
Censorkorpset for rehabilitering ønsker sammenlægning med FSV, hvilket 
formandskabet er indforstået med. Styrelsen for videregående uddannel-
ser afventer pr. en faglig begrundelse fra formandskabet for rehabilitering 
inden man vil tage stilling til en sammenlægning.  
Sundhed og informatik: Studieledelsen har bedt om censorer indenfor da-
talogi og teknologi, hvilket korpset ikke kan honorere. Formandskabet har 
derfor foreslået, at KU kontakter styrelsen med henblik på en formel afta-
le om at måtte benytte censorer fra censorkorpsene for datalogi og civil-
ingeniørerne, sådan som det rent faktisk er foregået hidtil.  
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4. Skrivelse til Københavns Universitet 
På anmodning af bl.a. fagmiljøet på KU har HS udarbejdet en specificeret 
begrundelse for ønsket om at indføre Censor-IT. Skrivelsen sendes også til 
øvrige universiteter mv. 
 

5. Orientering om møde mellem censorformænd og ministeriet 
Den 18. december afholder styrelsen et informationsmøde for censorfor-
mænd og sekretariatschefer om nye tiltag på censorområdet, bl.a. kursus 
for nye censorer med henblik på at styrke kvaliteten hos censorkorpsene. 
HS og JK deltager. 
Den 7. december afholdes møde for uddannelseschefer og censorfor-
mænd for de sundhedsvidenskabelige korps. Ingen fra formandskabet har 
mulighed for at deltage, men JK deltager.  
 

6. Indstilling af ansøgere til styrelsen 
Følgende principper vedtages:  
Universitetsansatte ansøgere skal have minimum en ph.d. eller tilsvaren-
de forskningserfaring.  
Aftagere skal være på mindst kontorchef/direktør-niveau. 
Kun ansøgere, som har afkrydset kvalifikationer på kandidatniveau kan 
tages i betragtning.   

 


