
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
I N S T I T U T  F O R  I D R Æ T  O G  E R N Æ R I N G  ( N E X S )  
 

 

 
 
ROLIGHEDSVEJ 26, 3. SAL, RUM A301 
1958 FREDERIKSBERG C 
 
DIR  3533 2191 
 
mas@nexs.ku.dk 
www.nexs.ku.dk 
 
REF: MAS 
  
 

  

M Ø D E R E F E R A T  5. FEBRUAR 2019 

Forum Censorformandskab for Levnedsmiddelvidenskab  
Møde afholdt 4. februar 2019 kl. 11.00 – 12.00 

 
 

Sted Institut for Idræt og Ernæring, Science, Rolighedsvej 26, 
stuen, lokale L002 
 

 

Referent Marianne Støckel  
Til stede 
John Sørensen, Anya Toft, Susanne Bügel, Annemarie Olsen, Derek Byrne, 
Thomas Mathiasen, Howraman Meteran, Marianne Støckel 
Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser: 

 Censormandskabsmøde i ministeriet 2018 (bilag 1) 
 Hyrdebrev fra Uddannelses og Forskningsministeriet om ekstern 

bedømmelse (censur) (bilag 2) 
3. Årsberetning for 2018 (bilag 3) v/John 
4. Det nye censor kursus v/John 
5. Persondata beskyttelsesforordningen (GDPR) v/John 
6. Proces og årshjul for udvælgelse og godkendelse af censorer 

v/Thomas 
7. Næste møde 
8. Eventuelt 

 
 



 

 

SIDE 2 AF 3 Ad 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
Ad 2: Meddelelser 
Meddelelserne blev taget til efterretning.  
 
Ad 3: Årsberetning for 2018 (bilag 3) v/John 
Årsberetningen var uddelt til orientering. Kravene mht. at beskikkede  
censorer skal benyttes minimum én gang hver andet år imødekommes  
fortsat ikke. Mht. klager i perioden har disse været ganske få. I den  
forbindelse nævnte John, at studerende har krav på aktindsigt i klagesager, 
så censorerne har pligt til at tage notater fra eksamen og opbevare disse i 
mindst et år, eller indtil en eventuel klagesag er afsluttet (Eksamensbekendt-
gørelsens §23). Marianne sørger for at informere censorerne om dette.  
 
Ad 4: Det nye censor kursus v/John Styrelsen for Forskning og Uddannelse har taget initiativ til udvikning af et 
censorkursus (online). Vi har ingen forventninger om, at vores censorer 
gennemfører kurset, men holdningen er at specielt nybeskikkede censorer 
vil kunne drage fordel af at tage det. Marianne sørger for at orientere 
censorerne om muligheden.  
 
Ad 5: Persondata beskyttelsesforordningen (GDPR) v/John I forbindelse med implementering af GDPR bør vi orientere vores censorer 
om, at vi opbevarer de persondataoplysninger, som de tidligere har oplyst os 
via beskikkelsesskemaet, og at vi på censorkorpset hjemmeside ligeledes 
har registeret dele af disse oplysninger om dem. Marianne sørger for i 
informere censorerne.  
 
Ad 6: Proces og årshjul for udvælgelse og godkendelse af censorer  
v/Thomas Vi fortsætter med samme praksis som hidtil mht. udvælgelse og 
godkendelse af censorer.  
 
Processen er: 
Anya/Marianne indkalder forslag (2 navne eller flere) til censorer til de 
forskellige eksamener/forsvar hos underviserne/vejlederne. Dernæst sendes 
disse til godkendelse hos censorformanden. Under censorformandens fravær 
sendes i stedet til en af næstformændene.  
 
Ad 7: Næste møde Det blev besluttet, at censorformandskabet mødes én gang årligt. Thomas 
tager initiativ til at indkalde, når det er tid til det.  
 
 



 

 

SIDE 3 AF 3 Ad 8: Eventuelt 
Muligheden for at censorformandskabet kunne tage rundt på de forskellige 
institutter, som benytter korpset for at mødes med fx studielederne og blive 
orienteret om uddannelserne blev vendt. Thomas vil i samarbejde med 
næstformændene tage initiativ til dette. 
  
Det nye censorformandskab er velkomne til at kontakte John i nærmeste  
fremtid (3 mdr.), hvis de får brug for råd og vejledning mht. formandskabets  
arbejde.  
 
John og Anya blev takket for godt arbejde for den sidste periode. 


