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Velkommen til censorkorpset for de folke-
sundhedsvidenskabelige og relaterede ud-
dannelser 
Kære censor  
 
Velkommen til censorkorpset for de folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddan-
nelser i Danmark i perioden fra den 1.4.2022 til den 31.3.2026. Det samlede censor-
korps består i denne periode af 326 ministerielt beskikkede censorer. 
 
Du er nu beskikket ved et censorkorps, som historisk set er opstået ved en sammen-
lægning af en række mindre censorkorps samt nye uddannelser. Det nuværende korps 
dækker således ret mange uddannelser, se www.sdu.dk/health/censorfsv. 
 
Censor-IT 
Alle censuropgaver bliver formidlet gennem Censor-IT, og alle censorer skal kun på-
tage sig censuropgaver, der er formidlet gennem Censor- IT. Systemets udpegningsru-
tiner følger bekendtgørelsernes bestemmelser og svarer derfor til tidligere system med 
censorformandskabets udpegning. Du kan finde flere oplysninger om Censor- IT på 
https://fsv.censor-it.dk/.   
  
Har du spørgsmål vedr. systemet, brugerdata, registrering mv. bedes du kontakte Cen-
sorsekretariatet hos Censor IT på e-mail: censor-it@ucsyd.dk eller tlf.: 7266 5160. 
 
Honorering mv. 
Censuropgaverne vil i en række tilfælde medføre rejser, hvor der naturligvis betales for 
rejseudgifter, men selve tidsforbruget ved rejsen honoreres ikke. Formandskabet vil 
normalt acceptere gode begrundelser for at undlade at deltage i censoropgaver, men 
gentagne afslag kan medføre, at formandskabet helt afholder sig fra at bruge pågæl-
dende som censor, eventuelt indstiller til ministeriet at censorbeskikkelsen inddrages.  
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 Side 2 

Censorer, der på grund af fx orlov, længere tids bortrejse etc. ønsker at blive fri for cen-
sorforpligtelsen i en bestemt tidsperiode, anmodes om at underrette censorsekretariatet 
hos Censor-IT om den givne periode. 
 
Som censor er du selv ansvarlig for at opdatere din profil på Censor-IT med korrekt 
mailadresse, arbejdssted etc. 
 
Al praktisk information vedr. lønudbetaling, kørsel, afregning, interne procedurer på uni-
versiteterne m.v. skal findes hos det universitet hvor censoropgaverne er udført. Disse 
oplysninger kan findes på universiteternes egne hjemmesider. Links til universiteterne 
samt oversigt over censornormer findes ligeledes på censorformandskabets hjemme-
side www.sdu.dk/health/censorfsv  
 
Censorarbejdet 
Censorerne skal påse: 
• at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål 

og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgø-
relse og studieordning 

• at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og 
• at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer 

får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karakter-
givning, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige reg-
ler for uddannelsen. 

 
Censorerne har en rådgivningsforpligtelse i forhold til universiteterne om eksamensfor-
holdene er i orden. Forpligtelsen opfyldes ved at melde tilbage til formandskabet om 
forholdene ved afholdte eksaminer. Det foregår i dag ved at udfylde censorrapporten i 
Censor-IT.  
 
En særlig opgave påhviler censorer i tilfælde af klagesager. Første behandling af en 
eksamensklage foretages af den pågældende eksaminator og censor ved, at der udar-
bejdes en skriftlig stillingtagen til den studerendes klage. Dette honoreres ikke særskilt. 
Såfremt den studerende anker den afgørelse, som bliver resultatet af klagen, skal der 
nedsættes et ankenævn. Hertil skal censorformandskabet udpege to censorer, hvoraf 
den ene virker som formand. Gennem de senere år har et medlem fra formandskabet 
indgået, som den ene og har samtidig fungeret som formand for ankenævnet. For-
mandskabet vil udpege en kvalificeret censor inden for fagområdet til den anden cen-
sorplads. Også dette er en censorforpligtelse, som dog honoreres særskilt. 
 
Formandskabet skal ifølge reglerne sørge for, at alle censorer bliver benyttet mindst en 
gang hvert andet år. Med Censor IT sørger udvælgelsesalgoritmen for, at den med re-
levante kompetencer, der har været brugt mindst, bliver foreslået.  
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 Side 3 

Formelt set, er en beskikket censor ved dette korps, kvalificeret til at censurere i alle 
fag som indgår i korpsets uddannelser. Men Censor IT vælges dog altid censorer med 
passende kompetencer i forhold til opgaven.  
 
En censor kan dog frasige sig en censuropgave, som opleves at falde helt uden for 
eget kompetenceområde, og censor skal undlade at medvirke, hvis der foreligger habi-
litetsproblemer. 
 
Regler 
På formandskabets hjemmeside www.sdu.dk/health/censorfsv vil man kunne finde de 
opdaterede regler, som gælder uddannelserne og tilhørende eksaminer. Der er grund 
til at pege på specielt følgende: 
 
• Bekendtgørelse om eksamen og censur (eksamensbekendtgørelsen) 
• Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannel-

ser (karakterbekendtgørelsen) 
• Vejledning om god eksaminationspraksis 
• Links til gældende studieordninger 
• Censornormer 
 
Formandskabet 
Censorformandskabet, som vælges af og blandt censorerne, består af en formand 
samt 4 næstformænd. Derudover er der tilknyttet en sekretær for formandskabet.  
Inden 1. maj 2022 skal det hidtidige censorformandskab, i samråd med det nybeskik-
kede censorkorps, afholde valg af et nyt formandskab. Hver censor er valgbar til for-
mandskabet. Du kan læse om valget i et efterfølgende brev.  
 
Informationsmøde 
Formandskabet indkalder til informationsmøde for det nye korps den 16. maj 2022 kl. 
15-17 på SDU, i Odense. Dagsorden mm. vil blive udsendt på et senere tidspunkt. Hvis 
nogen har særlige ønsker til hvad der skal drøftes til mødet hører vi gerne og seneste 
en uge før mødet. 
 
Det er forhåbningen, at man, ligesom tidligere, vil gå til opgaven med engagement. Vi 
skal tilse, at formen og kvaliteten af eksaminerne er den mest hensigtsmæssige og 
bedst mulige samtidig med, at de er i overensstemmelse med gældende regler. Desu-
den skal vi sikre at studenterne får en fair og så vidt muligt ensartet bedømmelse af de-
res præstationer. Det er ikke nogen let opgave, men vi har i Danmark en unik censorin-
stitution, så lad os gøre det godt. 
 
Med venlig hilsen  
 
Bent Greve  
Censorformand for det afgående censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige og 
relaterede uddannelser 
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