
S C I E N C E  U D D A N N E L S E  

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

 

 

 

  

LEDELSESSEKTARIATET 

 

TAGENSVEJ 16 

2200 KØBENHAVN N 

 

DIR  353-24137 

 

ery@science.ku.dk 

science.ku.dk 

 

REF: EA RYHOLT 

 

 

 

Bilag 1: Regler for tildeling af censorer til eksamen på SCIENCE  

S A G S N O T A T  15. JULI 2014 

Vedr.: Regler for tildeling af censorer til eksamen på SCI-

ENCE 

 

Sagsbehandler: 

 

Ea Ryholt  

Direktionen på SCIENCE har besluttet, at der fremover skal være fælles 

regler for tildeling af eksterne censorer til eksamen på SCIENCE. Reglen 

skal sikre at SCIENCE lever op til gældende love og bekendtgørelseskrav. 

Ifølge eksamensbekendtgørelsen skal en tredjedel af eksaminerne på en ud-

dannelse bedømmes ved eksterne eksaminer, dvs. eksaminer hvor der med-

virker en ekstern censor, som er beskikket af ministeriet.
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Eksamensbekendtgørelsen foreskriver, at det er formanden for censorkorp-

set, som i samråd med universitet fordeler censorerne til eksamen. I praksis 

betyder det, at censorformanden skal godkende alle de censorer, som med-

virker ved eksamen.
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1 Eksamensbekendtgørelsen § 20. Prøverne er enten interne eller eksterne. 

Stk. 2. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere (eksaminatorer) ud-

peget af universitetet blandt underviserne på universitetet. 

Stk. 3. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller 

flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser, jf. afsnit II om censur. 

Stk. 4. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder bachelorpro-

jekt, kandidatspeciale og masterprojekt. Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point (European 

Credit Transfer System) skal dokumenteres ved eksterne prøver. Det gælder dog ikke for meritover-

førte prøver, jf. § 32. 

2 Eksamensbekendtgørelsen § 52. Censorformandskabet fordeler efter samråd med universitetet eller 

universiteterne opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset, jf. dog § 58, stk. 4. Censor-

formandskabet fordeler censoropgaverne, sådan at censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tilde-

les censoropgaver. Hvor censorkorpset dækker flere universiteter, skal censorerne så vidt muligt tilde-

les censoropgaver ved mere end et universitet i beskikkelsesperioden, jf. § 58, stk. 3. Ved fordelingen 

tages der hensyn til eventuelle særlige forudsætninger med hensyn til censors fagkyndighed i forbin-

delse med de enkelte prøver. 



 

 

SIDE 2 AF 2 Ansvaret for, at SCIENCE lever op til kravet om censorformandens god-

kendelse af censorer, ligger hos det kursus/projektansvarlige instituts ledel-

se. 

Det er instituttets ansvar i god tid inden afholdelse af eksamen at indsamle 

alle eksaminatorers forslag til censorer og samlet at sende dem til den rele-

vante censorformand til godkendelse. Dette gøres samlet for hver blok og 

løbende ved bachelorprojekter og specialer. Hvert institut har ansvar for at 

sikre godkendelse af censorer for alle de eksaminer, som det udbyder, uan-

set hvor uddannelsen er hovedforankret. Konkrete procedurer herfor aftales 

mellem institutledelsen og det relevante censorformandskab. 

Der kan kun benyttes censorer fra censorkorps, som fremgår at uddannel-

sens studieordning. Såfremt der i undtagelsestilfælde opstår situationer, hvor 

der ikke kan findes en egnet beskikket censor, f.eks. i forbindelse med be-

dømmelse af specialer, kan instituttet ansøge censorformandskabet om ad 

hoc beskikkelse af en censor.  

Institutterne vil årligt blive bedt om at afrapportere til SCIENCE Uddannel-

se om efterlevelsen af kravet om godkendelse af censorer.  Procedure herfor 

udarbejdes og kommunikeres i forbindelse med implementeringen. Reglen 

træder i kraft pr. 1. september 2014. 

Bilag 4 beskriver forslag til, hvordan ovenstående regel kan administreres 

på institutterne. 

 

 

 

 

                                                                                                                            
 


