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Nyt fra Censorformandskabet maj 2019
Dette nyhedsbrev vil udkomme 3 gang om året. Vi vil bruge brevet til at orientere dig om formandskabets
arbejde og de henvendelser vi får fra Styrelsen for Forskning og Udvikling, censorerne og
uddannelsesinstitutionerne.

Formandskabets arbejde.
I perioden fra januar og her til april har formandskabet arbejdet med at udarbejde en oversigt over
formandskabets arbejdsopgaver og herunder en fordeling af opgaver mellem formandskabets
medlemmer. Formandskabet holder møder ca. hver 6 uger. De kommende møder er på følgende
datoer: 22. maj, 11. juni, og 27.-28. august.
Ida Berendsen varetager som formand alle eksterne henvendelser og er formandskabets kontakt
udadtil. Det kan dreje sig om henvendelser fra Styrelsen, fra uddannelsesstederne og andre
eksterne interessenter. Formandskabet modtager løbende henvendelser fra censorer om
spørgsmål vedrørende censur. Disse henvendelser varetages af de enkelte formænd. Straks
henvendelser besvares af formanden og Marianne Bech Larsen i samarbejde. Øvrige opgaver, som
fx at forberede møde med nye censorer, sker i fællesskab, hvor vi til hver opgave udpeger en
tovholder. Således er Sonja Svendsen tovholder for dette nyhedsbrev.
I hvert nyhedsbrev vil vi fremlægge de henvendelser vi tænker er generelle, og som flere kan få
glæde af at se vores svar på.

Censormøder
Censorformandskabet er i øjeblikket i gang med at afholde møde med nye censorer. I foråret 2019
afholdes der censormøder på flg. datoer:
Onsdag d. 22.maj i Randers kl. 16-18
Tirsdag d. 11.juni i Roskilde kl. 16-18

Henvendelser
I december 2018 sendte Styrelsen for Forskning og Uddannelse et hyrdebrev som beskrev regler
og retningslinjer for formandskabet, censor og uddannelserne i forbindelse med censur.
Her er det sket fire nye tiltag.
Den hidtidige bestemmelse om forbud mod ”gentagen censur” er med den seneste
bekendtgørelsesændring ophævet. Dvs. reglen om, at de samme bedømmere ikke sammen må
medvirke ved censur inden for en periode på 2 år ud over én eksamenstermin, ét semester eller ét
halvår.
Bestemmelsen om, at censor afgiver indberetning til uddannelsesinstitutionen om væsentlige
problemer eller mangler i en uddannelsesinstitutions varetagelse af en uddannelse, er ligeledes
ophævet. Censorformandskabet kan ifølge § 25, stk. 2 i bekendtgørelse om akkreditering af
videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser, anmode
ministeren om, at en uddannelse udtages til særlig gennemgang. Det kan f.eks. ske på baggrund af
censorernes indberetninger.

Den hidtidige bestemmelse i Eksamensbekendtgørelsen om, at censorformandskabet medvirker til
en løbende dialog om udviklingen i uddannelsen, faget eller fagområdet ved mindst hvert andet år
at afholde møder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem
uddannelsesinstitutionerne og censorerne, er ligeledes ophævet.
I forbindelse med Styrelsens udsendelse af hyrdebrevet er vi blevet opmærksom på, at andre
censorformandskaber har behandlet evt., klager over censorer fra uddannelsesstederne. Det har vi
ikke tidligere gjort. Formandskabet har i den forbindelse udarbejdet en vejledning for, hvordan
formandskabet skal håndtere det. Vejledningen ligger på hjemmesiden. Det er forsat kun Styrelsen
der kan beskikke eller afbeskikke en censor.
Styrelsen skriver følgende om afbeskikkelse:
Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan bringe en censorbeskikkelse til ophør, inden udløbet af
den 4-årige periode. Det kan f.eks. ske på baggrund af oplysninger fra den relevante kompetente
myndigheds autorisationsregister1, eller hvis en censor ikke lever op til værdighedskravet.
Værdighedskravet lyder:
Værdighedskravet (dekorumkravet) gælder for offentligt ansatte. Kravet om værdighed/dekorum
går ud på, at offentligt ansatte skal overholde de regler, der gælder for stillingen, og såvel i som
uden for tjenesten skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

1

Dette handler om de professionsuddannelser, som har et autorisationsregister, fx sygeplejersker.

Vi har fået flere henvendelser der drejer sig om censors opgave i forbindelse med skriftlige
opgaver, der indeholder flere tegn end det er tilladt. Her er det vores anbefaling, at man
henvender sig til uddannelsesstedet og påpeger, at en opgave har flere tegn end tilladt. Herefter
er det uddannelsesstedet der må tage stilling til hvad der skal ske. I almindelighed kan censor rette
sig efter ikke at læse flere tegn end det tilladte. Vi gør også opmærksom på, at det er
uddannelsesstedet og den studerendes ansvar at opgaven opfylder prøvekravene. Det ligger ikke i
censoropgaven at tælle opgavens tegn.

Vi håber nyhedsbrevet kan være med til at understøtte censorkorpsets arbejde.
For yderligere information se vores hjemmeside www.paedagogcensor.dk eller sekretariatets
hjemmeside www.censor-it.dk
Men ønske om et godt forår til alle.
Formandskabet.

