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M Ø D E R E F E R A T  14. FEBRUAR 2022 

Forum Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps  

Møde afholdt 27. januar 2022  

Sted Zoom  

Referent Marianne Støckel  

Til stede 
Thomas Mathiasen (censorformand), Susanne Bügel (viceinstitutleder for 
undervisning NEXS), Annemarie Olsen (viceinstitutleder for undervisning, 
FOOD), Derek Byrne (næstformand), Howraman Meteran (næstformand), 
Marianne Støckel (sekretariatsbetjening for censorkorpset), Farida 
Hdidouch (uddannelsessekretær FOOD), Adam Steffin (NEXS adm.) 

 

Dagsorden 
1. En generel status for samarbejdet – er der noget vi skal samle op på? 
2. Gennemgang af årsrapport 2021 
3. Beskikkelser fra 1. januar 2023 – 31. december 2026; kommende   
    beskikkelsesrunde, proces mm 
4. Censorkorps til kandidatuddannelsen i Integrated Food Studies på KU  
    (IFS). Tentativt forslag om at skifte fra Civilingeniøruddannelsens     
    censorkorps til Levnedsmiddelvidenskabs korpset 
5. Fælles studerende mellem DTU og KU levnedsmiddel; censorer der kan  
    censurere både for DTU og KU (så der ikke skal stilles med to censorer  
    til eksamen), opfølgning fra sidste årsmøde 
6. Eventuelt 



 

SIDE 2 AF 4  
Ad 1: En generel status for samarbejdet – er der noget vi skal samle op  
på? 
Mødet startede med ”Bordet rundt”. Der var stor tilfredshed med admini- 
stration af korpset og enighed om, at alt går rigtig godt, og kører som 
det skal.  
 
Der har været et par enkelte censorer, der har kontaktet FOOD, da de var  
utilfredse med det antal timer, der gives ifm. bachelorprojekt og forsvar.  
Det er dog en norm, som er fastsat af Science, og ikke noget som censor- 
korpset kan ændre på.  
 
Der er ikke noget, der skal samles op på.  
 
Ad 2: Gennemgang af årsrapporter 2021 v/Thomas 
Thomas gennemgik kort hovedtrækkene fra årsrapporten 2021. Rapporten 
kan læses her. 
 
Der har været lidt flere ad hoc beskikkelser i det forløbne år end ellers,  
hvilket afspejler udviklingen i fagområderne.  
 
Censorvurderinger: Censorerne er meget tilfredse med forløbene. Det er  
bemærkelsesværdigt, at der har været så få problemer ifm. afvikling af  
eksamener og forsvar online/digitalt. Det er også institutternes indtryk,  
at det er gået forbavsende godt, og derfor også godt at høre at censorerne  
kan kvittere med samme syn.  
 
Som konsekvens af de positive forløb under corona har man nu på Science  
fået skrevet ind i studieordningerne, at specialeforsvar og bachelorforsvar  
kan afvikles fysisk, online eller som hydrid.  
 
Samarbejdet med institutterne og censorsekretariatet fungerer fortsat meget 
tilfredsstillende. Hjemmesiden holdes godt opdateret. Censorvurdering; der 
var fra FOODs side et ønske om at denne også findes i en engelsk version. 
Marianne sørger for det snarest muligt.  
 
Ad 3: Beskikkelser fra 1. januar 2023 – 31. december 2026; kommende   
beskikkelsesrunde, proces mm 
I løbet af 2022 skal der igangsættes proces for ny- og genbeskikkelser til  
korpset for næste periode, som er 1. januar 2023 til 31. december 2026. Der  
skal generelt fornys med 25% nye censorer, og være en ligelig fordeling af  
køn. Det vil også bliver muligt at få censorer med ekspertise indenfor 
nye fagområder. Ifm. Regeringens aftale om regionalisering af studiepladser 



 

SIDE 3 AF 4  
på universiteterne, barsles der pt. med sammenlægning og lukning af 
uddannelser på KU. Det kan betyde, at der bliver brug for at få beskikket 
flere censorer til vores korps for den kommende periode. Det er formand- 
skabets opgave at sørge for et korps, som er repræsentativt ift. uddannelser- 
nes fagområder (både faglig men også mængdemæssig).  
 
Vi skal ifm. den nye beskikkelsesrunde huske at få givet IFRO besked om, 
at de opfordrer potentielle kommende censorer om at søge ifm. beskikkel- 
sesrunden. 
 
Marianne orienterede om, at tanken er at processen denne gang køres online,  
da det vil gøre processen mere smidig. Marianne, Adam og Thomas vil  
sammen gå videre med planlægning og igangsættelse af processen. Det  
forventes, at ansøgning til korpset vil åbne op digitalt i løbet af maj og  
forventeligt lukke slut august. Hvorefter censorformandskabet har efteråret  
til at færdiggøre indstillinger til Styrelsen, så det nye korps kan være klart  
ultimo 2022.  

 
Ad 4: Censorkorps til kandidatuddannelsen i Integrated Food Studies 
på KU (IFS). Tentativt forslag om at skifte fra Civilingeniøruddannel-
sens censorkorps til Levnedsmiddelvidenskabs korpset 
Thomas har været i kontakt med studielederen for Integrated Food Studies,  
Mette Weinreich Hansen. De ønsker at ændre i studieordningen for  
uddannelsen, så det fremover kan være Levnedsmiddelcensorkorpset i stedet 
for Civilingeniøruddannelsens censorkorps. Thomas har dog ikke hørt  
videre, som måske kan skyldes regionaliseringsplaner, hvor nogle  
uddannelser forventes at blive indstillet til sammenlægning.  
 
Ad 5: Fælles studerende mellem DTU og KU levnedsmiddel; censorer 
der kan censurere både for DTU og KU (så der ikke skal stilles med to 
censorer til eksamen), opfølgning fra sidste årsmøde 
I den kommende beskikkelsesrunde for Levnedmiddelkorpset skal det  
tænkes ind, at der beskikkes censorer til korpset, som ligeledes er beskikket  
til DTUs korps (så man ikke skal stille med to censorer). I den forbindelse  
skal der tages højde for nye fagretninger som skal medtages. Marianne  
sørger for at sende til formanden og næstformændene oversigt over de  
nuværende fagområder på levnedsmiddelkorpset, så de kan tage stilling til  
de nye/flere, der skal indgå på korpset fra 2023 og frem.  
 
Ad 6: Eventuelt 
Farida og Thomas var ikke kommet videre mht. at få afdækket GDPR for 
censorkorpset. Farida og Thomas vil snarest tage en snak med KUs  



 

SIDE 4 AF 4  
databeskyttelses ”officer”, mht. hvilke retningslinier der skal følges og 
hvordan det gøres.  
 
Der blev fra formandsskabets side udtrykt bekymring over regionaliserings-
planer, som kan betyde at uddannelser nedlægges.  
 
Næste møde: 
Næste møde afholdes i starten af 2023, og det vil være FOOD (Farida) som 
sørger for indkaldelse til dette møde samt overtager censorsekretariatsposten 
fra 1. januar 2023 og 4 år frem. 
  
  
 


