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Udpegning af censorer til de enkelte eksamener
I praksis sker fordelingen ved, at censorformanden indkalder forslag 2-4 gange årligt fra det enkelte institut eller
den enkelte afdeling. Forslagene sendes via e-mail til formanden (jjohnsen@math.aau.dk). Kan forslaget ikke
umiddelbart godkendes, tages kontakt til institutionen med henblik på ændringer.
Denne fleksible ordning forudsætter, at man i censorforslagene til de eksterne eksamener medvirker til, at




alle censorer får censuropgaver mindst hvert andet år og så vidt muligt ved mere end et universitet,
det i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorerne udøver gensidig censur,
målsætningen fastholdes, om at mindst 1/3 af de benyttede censorer er aftagercensorer.

Det tilrådes derfor, at forslagene spredes på så mange censorer som muligt.
Rollefordelingen er nærmere fastlagt i Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser
(Eksamensbekendtgørelsen) nr. 1062 af 07.07.16
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183445
gældende fra den 10. juli 2016, hvori der er anført følgende:
§52
”Censorformandskabet fordeler efter samråd med universitetet eller universiteterne opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset, jf. dog §58, stk. 4. Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, sådan at censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver. Hvor censorkorpset dækker flere universiteter, skal censorerne så vidt muligt tildeles censoropgaver ved mere end
et universitet i beskikkelsesperioden, jf. §58, stk. 3. Ved fordelingen tages hensyn til eventuelle særlige
forudsætninger med hensyn til censors fagkyndighed i forbindelse med de enkelte prøver.”
Henvendelse til censor om medvirken ved en eksamen vil oftest komme direkte fra det relevante institut.
Censor har (naturligvis) ret til at takke nej, men hvis det bliver et standardsvar, er det bedre at vedkommende
udtræder af korpset.

Jon Johnsen
Censorformand

