
Brugervejledning til uddannelsesinstitutioner vedr. anvendelsesregistrering af  
censorer til eksamen på CensorNet 
 
 
Registreringen af censorer til eksamener med ekstern censur er vigtig, da denne registrering 
er forudsætningen for, at der på CensorNet bliver dannet et tilbagemeldingsskema til censor. 
Skemaet skal udfyldes af censor, for at han/hun kan afgive sin beretning om eksamensforlø-
bet til uddannelsesinstitutionen og censorformandskabet. Skemaet er obligatorisk for censor 
at udfylde, jf. eksamensbekendtgørelsen. 
 
Registreringen er også vigtig i forbindelse med en ny fire-årig beskikkelsesrunde, da censor-
formandskabet herved kan tjekke, om en censor har været brugt i den forgangne beskikkel-
sesperiode. Dette er et af de kriterier, som formandskabet ser på, i forbindelse med genbe-
skikkelse af censorer. Den igangværende beskikkelsesrunde løber til 31. marts 2014. 
 
 
Registrering af en censor til en eksamen via CensorNet sker som følger: 

1. Gå ind på www.censornet.dk  - vælg ”Ansat - uddannelsessted” og angiv hvilken ud-
dannelsesinstitution, du er ansat på.  

2. Hvis du er ansat på DTU, IHK eller IHA vil du herefter skulle bruge din adgangskode 
til CampusNet for at logge dig på. Hvis du er ansat på en af de andre uddannelsesin-
stitutioner, kan du få oplyst adgangskoden fra den censoransvarlige på institutionen 
eller censorsekretariatet (se kontaktinformation på CensorNet).  
 

3. Nu kommer du til en side, hvor der ude i venstre bjælke står ”Søg efter beskikkede 
censorer”. 
 

4. Herunder findes den censor, der skal anvendes til eksamen.  
 

5. Herefter indtastes eksaminatorinformationer, og der trykkes ’anvend’.  
 
N.B. Ved denne registrering er det vigtigt, at eksaminator bliver angivet korrekt. Det 
må ikke være en studiesekretær, der står som eksaminator! I modsat fald vil det væ-
re sekretæren, der i den videre proces vil fremstå som eksaminator – også på tilba-
gemeldingsskemaet. 
 

6. Efter eksamenen skal censor udfylde et tilbagemeldingsskema på CensorNet. Ske-
maet bliver automatisk genereret ved institutionens anvendelsesregistrering. Tilba-
gemeldingsskemaet er forudfyldt med data om kursus/projekt og eksaminator. 

7. Hvis censor efter eksamen ikke kan finde et tilbagemeldingsskema på CensorNet, vil 
pågældende kontakte uddannelsesinstitutionen, der herefter må foretage en efterre-
gistrering af censor til den konkrete eksamen. 
 

 

http://www.censornet.dk/

