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1. Velkomst og præsentation 

HS byder velkommen.  
 

2. Censor-IT, erfaringer 

3. Nye uddannelser 
Studielederne giver deres vurdering af arbejdet med Censor-IT hidtil. Maja 
Bertram, SDU har et positivt indtryk. Det samme gælder på AU, hvor man 
på forhånd frygtede problemer med at matche censuropgaverne med de 
rigtige censorer. Disse bekymringer er stort set gjort til skamme iflg. Kir-
sten Beedholm. Mette Dencker Johansen fra AAU melder også om gode 
erfaringer. Dog oplever man stadig censorer som henvender sig udenom 
Censor-IT og efterspørger opgaver. 

På RUC er der iflg. Erling Jelsøe blandede erfaringer, da man ved ca. 20% 
af specialeeksaminer i foråret oplevede et dårligt match med censors 
kompetencer i forhold til specialemnet og/eller metode. Man arbejder på 
at forbedre den information, som skrives på bestillingsblanketten, så cen-
sor bedre kan danne sig et indtryk af opgaven, inden den accepteres.  
Peter Furu oplyser, at man på MDMA oplever problemer med at få censo-
rer nok, da gruppen af censorer indenfor fagområdet Disaster Manage-
ment er for lille. Henrik Sælan oplyser, at der er netop er blevet beskikket 
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yderligere to censorer og der kan beskikkes flere, men det kræver at ud-
dannelsen selv finder frem til egnede kandidater.  
På Sundhed og informatik er erfaringerne også positive.  
I den forbindelse nævnes det, at Sundhed og informatik har en aftale med 
et andet censorkorps om at rekvirere censorer til de tekniske fag, hvor 
FSV-korpset ikke kan levere censorer. Aftalen er indgået af KU og det på-
gældende korps.  
 
Censorformandskabet har oplevet små indkøringsproblemer, men er ge-
nerelt tilfredse med Censor-IT. Der er problemer med små fagområder, 
hvor der kan blive behov for supplering med flere censorer. Maja Bertram 
har oplevet problemer med at finde censorer indenfor fagområdet etniske 
minoriteter.  
 
Henrik Sælan: det er aftalt med Censor-IT at foretage flere justeringer af 
bestillingsblanketten for at afhjælpe det besvær, der har været med at 
matche censorer og opgaver. Der vil blive tilføjet et felt til afkrydsning af 
anvendt metode og det vil i vejledningen til fritekstfeltet blive præciseret 
at opgavetitel skal angives. Desuden går man væk fra, at alle valgte kom-
petencer er obligatoriske. I stedet vil kun den først valgte være obligato-
risk. Det forventes, at Censor-IT snarest får ændringerne på plads.  
 
Formandskabet har gennemgået opsummeringerne af censorrapporter 
for det første år med Censor-IT. Desværre kan systemet pt ikke lave op-
summeringerne universitetsopdelt. Når det er på plads, vil opsummerin-
gerne blive sendt til studieledelserne. Universiteterne har selv mulighed 
for at tilgå de enkelte censorrapporter i Censor-IT.  
 
I censorrapporterne bemærker formandskabet en del kommentarer vedr. 
de studerendes faglige niveau samt tilfælde, hvor læringsmålene i studie-
ordningerne er upræcise. 
 
En del censorer klager desuden over, at det er svært at finde frem til, hvil-
ken studieordning (af de seneste) den specifikke studerende går op efter, 
ud fra de links, som de modtager fra universiteterne, som jo omfatter den 
seneste såvel som tidligere og eventuelle overgangsordninger. 
 
Der er også bemærkninger vedr. studerendes sproglighed. Stave- og for-
muleringsevne kan inddrages i bedømmelsen ved større opgaver. En 
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eventuel vægtning af sprogets betydning for karaktergivningen skal præci-
seres i studieordningen, hvis studienævnet finder, at der bør være en spe-
cifik vægtning. 
 

4. Nye uddannelser 
I foråret godkendte Styrelsen for Forskning og Uddannelse en sammen-
lægning af det mindre censorkorps for rehabilitering med censorkorpset 
for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser. Der er derfor 
nu yderligere to uddannelser under korpset, nemlig masteruddannelsen i 
rehabilitering på SDU og masteruddannelsen i smertevidenskab og tvær-
faglig smertebehandling på AAU.  
 
Censorformandskabet har fra styrelsen modtaget besked om, at kandidat-
uddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi, som er akkrediteret og plan-
lagt til at starte i 2019, skal høre under censorkorpset. Mette Dencker Jo-
hansen fra AAU oplyser dog, at der sket en misforståelse, idet AAU har an-
givet det medicinske censorkorps ved indsendelse af ansøgning. AAU har 
taget kontakt til styrelsen for at få det rettet. 
 
På AU oprettes en ny linje på kandidatuddannelsen i sygepleje, som er 
mere klinisk orienteret. Næstformand Michael Nielsen vurderer, at der er 
tilstrækkeligt med egnede censorer til at dække opgaven.  

5. Beskrivelser af læringsmål 
Censorformandskabet vil anbefale en gennemgang af uddannelsernes stu-
dieordninger. Anvendelsen af kompetencemål fordelt på viden, færdighe-
der og kompetencer bør være overordnet på uddannelsesniveau og (evt. 
på kursusniveau) men ikke for eksamen, hvor der eksamineres i viden og 
færdigheder.  

Der udspandt sig en diskussion om, hvor nøjeregnende læringsmålene skal 
gennemgås i eksaminationen for, at man kan give en retvisende karakter. 
Sammenfattende må man sige, at censor bør have en god fornemmelse 
af, hvor opfyldte læringsmålene er, når censor medvirker i karaktergivnin-
gen. 
 
Diskussionen medførte også en understregning af vigtigheden af præcise 
læringsmål i klare niveaubeskrivelser. 
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Henrik Sælan anbefaler, at man benytter guidelines til udformning af læ-
ringsmål, som er udarbejdet af Center for Klinisk Undervisning (CEKU), KU 
2011.  
 

6. Nyt fra uddannelserne 
Uddannelserne på AU har haft et pænt ansøgertal i år. Kandidatuddannel-
sen i sygepleje kan nu tages som erhvervskandidat (4 år).  

På SDU har optaget i år også været fint. På folkesundhedsvidenskab er der 
en udfordring i fastholdelse af studerende på bacheloruddannelse og 
overgangsfrekvens fra bachelor til kandidat.  
 
Sundhed og Informatik, KU: på grund af nyindførte karakterkrav (mini-
mum 6,0 for alle studerende) har optaget i år været lavere.  
 
På AAU har man egendimensioneret optaget på folkesundhedsvidenskab 
til 45 studerede. Smertevidenskab har i år fået 9 nye studerende.   
 
RUC: der er optaget 20 studerende på bacheloruddannelsen, 65-70 på 
kandidatuddannelsen som også optager professionsbachelorer. Master i 
sundhedsfremme optager ca. 20 studerende årligt.  
 
MDMA på KU har oplevet et lille dyk i optaget, 15 studerende, og sætter 
ind med mere markedsføring.  

7. Eventuelt 
Næste møde bliver den 4. april 2019 kl. 12-14 i København. Både admini-
stration og studieledere indbydes. 
 
 
Henrik Sælan 
Formand 


