Censorsekretariaterne ved
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Vedr. ny-/genbeskikkelse af alle censorer i Ingeniøruddannelsernes censorkorps
pr. 1. april 2018 – invitationsperiode åben fra 30. oktober til 6. december 2017
Det er vigtigt, at dette brev videresendes til alle enheder og personer på jeres institution!
Ifølge eksamensbekendtgørelserne1 er censorerne beskikket for 4 år ad gangen. Den igangværende
4-års beskikkelsesperiode udløber pr. 31. marts 2018. Uddannelsesinstitutionerne skal derfor nu i
gang med at finde censoremner og invitere censorkandidater til den nye periode, der løber fra 1. april
2018 til 31. marts 2022. Både tidligere som nye censorer kan inviteres, dvs. genbeskikkelse og
nybeskikkelse.
Til orientering vedlægges en tidsplan for processen. Bemærk, at sidste frist for invitation af
censorkandidater er den 6. december 2017. Fristen for censorkandidaterne til at afsende deres
beskikkelsesinformationer til censorformandskaberne er den 31. december 2017, hvilket også fremgår
af den invitation, som censorerne modtager via Censornet.dk

CVR-nr. DK 30 06 09 46

Regelgrundlag
For at blive beskikket og kunne fungere som censor på bachelor- og kandidatuddannelser samt
masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter bekendtgørelse om eksamen og censur ved
universitetsuddannelser er det ifølge bekendtgørelsens § 57 et krav, at censor har:
1. en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,
2. indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets
teori og metoder,
3. specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen/det
centrale fag, og
4. aktuel viden om uddannelsens/det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab
til aftagernes situation og behov.
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Bekendtgørelse BEK 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser
(eksamensbekendtgørelse) og Bekendtgørelse BEK 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede
videregående uddannelser
(Eksamensbekendtgørelsen). Bekendtgørelserne kan findes på CensorNet under ’Bekendtgørelser’.
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For at blive beskikket og kunne fungere som censor på diplomingeniøruddannelser og
diplomuddannelser efter bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser er
det ifølge bekendtgørelsens § 25 et krav, at censor har:
1. indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
2. specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
3. aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes
situation og behov.
Det er vigtigt at understrege, at ifølge ovenstående skal censorer, der skal censurere på bachelor- og
kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter bekendtgørelse om
eksamen og censur ved universitetsuddannelser have en ”relevant forskningsbaseret uddannelse på
kandidatniveau”. Censorer med en uddannelsesbaggrund som fx diplomingeniør kan således ikke
fungere som censor på disse uddannelser. For at skabe gennemsigtighed for så vidt angår censorers
uddannelsesmæssige baggrund, arbejdes der i forbindelse med denne nye beskikkelsesperiode på at
udvikle en funktion på CensorNet.dk, hvor censorkandidater skal angive, om de har en
forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau eller en relevant uddannelse på
professionsbachelor- eller bachelorniveau. Denne information vil være tilgængelig for institutionerne,
når der søges på en censor.
Det er Styrelsen for Forskning og Uddannelse der beskikker censorer, men forinden foretager
censorformandskabet en formel (fx habilitet) og faglig vurdering af censorkandidaten.
På censorkorpsets hjemmeside www.censornet.dk, kan der læses mere om de generelle retningslinjer
for krav til kvalifikationer og habilitet for censorer. Se her:
https://www.censornet.dk/Censor/Censors%20kvalifikationer%20og%20habilitet/Censors%20kvalifikat
ioner%20og%20habilitet_Oktober%202017%20%28Final%20version%29.pdf
I forbindelse med krav til censors kvalifikationer og habilitet, skal det især fremhæves, at
der i almindelighed kræves 5 års relevant erhvervserfaring (herunder undervisningserfaring) på det
aktuelle fagområde efter afsluttet professionsbachelor- eller kandidatuddannelse for, at den
pågældende kan indstilles til beskikkelse. For personer med en ph.d.-grad er kravet nedsat til mindst 3
års relevant erfaring.
Desuden er det vigtigt at gøre opmærksom på, at, ifølge eksamensbekendtgørelsen for
universitetsuddannelserne § 53, må censorerne ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have
været ansat ved det universitet eller uddannelsesinstitution, hvor de skal virke som censor. Det også
holdningen hos censorformandskaberne, at det samme gør sig gældende for censorer, der skal
beskikkes efter bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser.
Det fremgår af eksamensbekendtgørelsen, at der skal indgå personer i censorkorpset, der har deres
hovedbeskæftigelse uden for universiteterne på et af de ansættelsesområder, uddannelserne sigter
mod (dvs. aftagercensorer). Ligeledes skal der tilstræbes en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige
censorer. Institutionerne bør have dette med i overvejelserne ved valg af censorkandidater.
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Ifølge bekendtgørelsen skal endvidere mindst 1/4 af censorerne i censorkorpset udskiftes ved hver ny
beskikkelsesperiode.
Om beskikkelsesprocessen
Proceduren for beskikkelsen af censorerne kan findes på CensorNets hjælp-side under ’Invitation af
censorkandidat’, som findes her: https://www.censornet.dk/help/c.htm
Institutionerne bør kun foreslå censorer, som de reelt vil bruge til censur i løbet af den næste 4-årige
beskikkelsesperiode. Censorer, som institutionerne har fået beskikket i perioden 2014-2018, men som
ikke har været anvendt som censorer i perioden, vil som udgangspunkt ikke blive genbeskikket.
Såfremt institutionen ikke har registreret deres anvendelse af en censor til en eksamen på CensorNet,
og censor ikke har udfyldt og indsendt det obligatoriske tilbagemeldingsskema efter afholdt eksamen,
vil pågældende stå som ubenyttet censor i perioden 2014-2018.
Censorkorpset er landsdækkende, hvilket også er afspejlet i den måde CensorNet fungerer på. Der er
flere censorer, der vil få en opfordring til beskikkelse af flere institutioner. Den institution, som censor
først accepterer indbydelsen fra, bliver registreret som den indstillende institution. Censor kan derefter
ikke acceptere de andre anmodninger om beskikkelse – systemet blokerer ganske enkelt for det. I
invitationsbrevet til censor står, at censor bør informere de institutioner, som han ikke accepterer
invitationen fra.
Når først en censor er blevet beskikket, kan alle institutioner (under hensyntagen til reglerne om
inhabilitet) anvende pågældende som censor, også uanset hvilken retning censor er beskikket under;
der er alene tale om en administrativ opdeling af censorkorpset.
Institutionerne bedes endvidere være opmærksomme på de særlige regler der gælder, hvis man
ønsker at anvende en censor fra et ikke EU-/EØS-land, og pågældende har en tidsbegrænset
opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som arbejdstager. Der kan læses mere om denne
problemstilling på CensorNet her:
https://www.censornet.dk/Censor/E%C3%98S%20censorinformation/E%C3%98Sinformation%20til%20CensorNet%20%28Dansk%20-%20Opdateret%29.pdf.
Sekretariatsfunktionen er fordelt efter retning på nedenstående to institutioner.
Sted:
DTU
AAU

Retninger:
Grundfag, Kemi, Bygning, Eksport
Elektro, Maskin, Arkitektur/Design

Kontaktperson
Karsten Alstrup Hansen: karhan@adm.dtu.dk
Christina Buhl: cbu@adm.aau.dk

CensorNet og udviklingen heraf hører under censorsekretariatet på DTU.
Med venlig hilsen
Censorformandskaberne og censorsekretariaterne (DTU/AAU)

3

4

