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Censors pligter og rettigheder
Censors rolle er at bevidne, at eksaminationen er forløbet regelret og retfærdigt.
Eksaminators institut har pligt til at orientere censor om studieordning, kursusbeskrivelser og lignende
(herunder præcis angivelse af pensum), således at censor har mulighed for at leve op til bekendtgørelsens
krav, som bl.a. er udtrykt i:
§60 ”Censor skal påse,
1.

at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er
fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning,

2.

at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og

3.

at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder
regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.”

§23 ”Censor og eksaminator skal under voteringen tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til
brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil
en eventuel klagesag er afsluttet.”
§61 ”En censor skal
1.

virke som censor ved uddannelsens eller det centrale fags eksterne prøver, jf. §22, stk. 3,

2.

rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens eller det centrale fags og undervisningens mål,

3.

ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet, og

4.

medvirke ved behandling af klager og anker over prøver, jf. §35, stk. 2, §37, stk. 2 og §39, stk. 2.
Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i §60, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om
væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor
indberetning herom til universitetet med kopi til censorformandskabet.”

Censors evaluering af eksamen
Efter hver medvirken ved eksamen skal censor (jf. §61, stk. 3 ovenfor) udfylde et skema med oplysninger om,
hvorvidt eksamen er forløbet tilfredsstillende. Skemaet udleveres normalt af instituttet, hvor eksamen finder
sted, men censorerne kan også hente skemaet direkte på censorkorpsets hjemmeside:
http://www.math.aau.dk/digitalAssets/87/87955_censors-vurdering-nyt-skema-2.pdf
Formandskabet har intet ansvar for censors honorar. Dette og eventuelle rejseudgifter afregnes med de enkelte
institutter.
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