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Censorer og censur 
Der er ved udgangen af beretningsåret 2021 opført 151 censorer i censordatabasen for 
levnedsmiddelvidenskab, en forøgelse på 4 fra 2020. 
 
Formandskabet har i løbet af 2021 givet 14 ad hoc godkendelser. Det er en væsentlig stigning fra 2020, hvor 
det var 4. Argumenterne i anmodningerne afspejler dels et problem med at finde ledige censorer til 
eksamenstidspunktet, dels en udvikling i fagområderne. Alle anmodninger er imødekommet, mod til 
gengæld at vedkommende bliver inviteret til den kommende beskikkelse af censorkorpset, hvorved vi får 
en aktualisering og fornyelse af censorkorpset. Der er indstillet 2 censorer til ministeriet til optagelse i 
censorkorpset. 
 
Fra KU er modtaget 158 online skemaer med censors vurdering. Der er ikke fra AU modtaget 
indberetningsskemaer. 
 
Udpegning af censorer til eksamen fungerer meget tilfredsstillende efter både hensigt og som vedtaget af 
institutterne. Samarbejdet med institutter og censorsekretariat er meget tilfredsstillende. 
 
Indberetninger fra censorer om eksamen 
Indberetninger melder om tilfredsstillende eksamensforløb, på trods af udfordringerne fra online / digitale 
eksaminer pba. Corona situationen. I forhold til sidste år, synes afholdelsen af digitale eksaminer at køre – 
om muligt – endnu mere problemfrit. Der er ikke meldt om problemer med digitale eksaminer, en enkelt 
har været lidt utilfreds med problemer med forbindelsen. 
En enkelt eksamen har været vurderet som mindre tilfredsstillende, på baggrund af fravær af to studerende 
på dagen. 
En enkelt har været lidt utilfreds med adgang til censorsystemet, problem med adgangskoder. 
Også i år må det overordnet set vurderes, at institutter, eksaminatorer og ikke mindst de studerende har 
håndteret Corona situationen meget fint. 
 
Hjemmesiden 
http://levnedsmiddelcensor.ku.dk/ 
Denne fungerer – stadig - tilfredsstillende og holdes fint opdateret. 
 
Møder i 2021 
Der har ikke i 2021 været afholdt møde for censorformandskab af Forskningsstyrelsen. 
 
Eksamensklager/Ankenævn i beretningsperioden 
Der har i 2021 været forelagt to klagesager for formandskabet, der har udpeget censorer til at deltage i 
reeksamination. 
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