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Censorer og censur   
Der er ved udgangen af beretningsåret 2018 opført 144 censorer i censordatabasen 
for levnedsmiddelvidenskab. Formandskabet har i løbet af 2018 ad hoc godkendt 10 
censorer, der alle er inkluderet i den nye beskikkelse med effekt fra 1. januar 2019.   
 
Der er fra AU modtaget 9 indberetningsskemaer, alle vedr. specialeforsvar. 
  
Fra KU er modtaget 174 skemaer med censors vurdering, 54 fra NEXS og 120 fra 
FOOD.  En del af skemaerne indeholder mere end én ”opgave/kandidat”. Sammen 
med opgørelsen fra AU danner de grundlag for opgørelse af afholdte eksaminer og 
anvendte censorer.  De 183 vurderingsskemaer er en svag tilbagegang i forhold til 
2017 (194). 
Af nedenstående tabel ses hvordan censuropgaverne er fordelt på censorer. Det frem-
går, at 82 censorer (53% ad hoc censorer inkluderet i beregningen) ikke har været 
brugt til censur i 2017, hvilket er en  forbedring i forhold til 2017, hvor det tilsvaren-
de tal var 56% . I alt 37 (24%) af censorkorpsets medlemmer, to færre end sidste år 
blev aldrig benyttet beskikkelsesperioden 2015-2018, hvilket er utilfredsstillende, 
jvf. bestemmelsen om at alle censorer skal benyttes min. én gang hvert andet år.  
Syv censorer (5%) har haft 5-20 censuropgaver og har censureret 34 % af de afholdte 
eksaminer, hvilket er mindre i forhold til 2017 (49%) -  men stadig en skæv forde-
ling.  
 
Antal censuropgaver: Levnedsmiddel-
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I alt  72 censorer er benyttet en eller flere gange  
 



 
 
Konklusion om censorer og censur: (1) Censordatabasen ser ud til at være pålidelig. 
(2) Med undtagelse af de ti nævnte ad hoc beskikkede censorer, har der ikke været 
ny-beskikkelser i 2018. (3) Administrationen vedr. tildeling af censuropgaver funge-
rer generelt tilfredsstillende, dog er der forsat en del ansøgninger, hvori der kun figu-
rerer ét emne, hvor fakultets egne bestemmelser foreskriver minimum to alternativer. 
Der er ved årsskiftet stadig 24% af korpset, der ikke er benyttet i den netop afsluttede 
beskikkelsesperiode, hvilket er utilfredsstillende. Der er stadig nogle få populære 
censorer der benyttes ved en uforholdsmæssig stor del af opgaverne – 20 opgaver til 
én censor er rekord i beskikkelsesperioden.  
 
Indberetninger fra censorer om eksamen 
Det fremgår af skemaerne med censors vurdering, at alle eksaminer, på nær én, har 
været tilfredsstillende. Det ene skema, der anfører at det har været ”mindre tilfreds-
stillende”, stammer fra et bachelorforsvar, hvor to studerende havde været fælles om 
opgaven. Den væsentligste anke var, at det var vanskeligt at skelne mellem niveauet 
på de to. 
Ved nogle kommenteres en dårlig præstation fra den studerende, som uddybning af 
en opnået lav karakter; men oftest kommenteres en god præstation og et godt forløb.  
Konklusion om indberetninger: Generelt tilfredsstillende. 
 
 
Hjemmesiden mm. 
http://levnedsmiddelcensor.ku.dk/ 
Denne fungerer stadig tilfredsstilende, specielt efter at søgefunktionen er forbedret. 
Hjemmesiden er nu opdateret med censorkorpset for beskikkelsesperioden 2019-
2022. Det nye censorkorps lever op til Eksamensbekendtgørelsens krav til antal nye 
censorer, fordeling mellem ”Aftagere” og ”Universitetsansatte” samt ligelig kønsfor-
deling. 
 
Høringer etc 
Uddannelses- og Forskningsministeriet udsendte i december ”Hyrdebrev om ekstern 
bedømmelse (censur) på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser 
og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven”. 
En ”Drejebog til censorkursus” har været til bedømmelse i formandskabet og desu-
den en ”Evaluering af 7-trins skalaen”. 
 
 
Møder i 2018 
Formandskabet var indbudt til Forskningsstyrelsens møde for censorformænd og 
sekretærer den 29. november – formanden deltog. Væsentligste punkter på mødet var 
det nye, elektroniske, censorkursus som tilbydes censorkorpsene i forbindelse med de 
nye beskikkelser samt forhold omkring EU’s person-data-beskyttelses-forordning. 
 
Eksamensklager/Ankenævn i beretningsperioden 
I forbindelse med en klage, hvor den studerende blev bevilget ombedømmelse, udpe-
gede formandskabet en ny censor.  
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