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Beretning fra censorformandskabet for fagområde erhvervsakademi; 
produktion, teknik og energi 2020  
 

Første del  

Resume 
Det er censorformandens opfattelse, at uddannelsernes niveau er på et tilfredsstillende niveau, og at afviklingen 

af prøver og eksaminer følger de givende retningslinjer.  

 

Der har været en række indberetninger over kompetenceniveau på censorer. Her mangler der et redskab til at 

kunne forlange dokumentation og ligeledes er genoverveje beskikkelse som censor. Dette forhold har været 

drøftet med censorsekretariatet og vil blive et tema på censorformandsskabsmøder i 2020/2021.   

 

En række uddannelser, specifikt automationsteknolog og bachelor produktudvikling og teknisk integration har 

været udfordret på censorkompetencer, da disse uddannelser har optaget nye fagelementer fra det nye Industri 

4.0 paradigme. Her er det afgørende at opdatere censorkorps, som kan honorere disse kompetencer.  

 

Det nye censorkursus på smartlearning har på mange måder bedraget til en bedre forståelse af censoropgaven. 

Det er dog usikkert hvor mange censorer der har gennemført kursus, da dette ikke er obligatorisk. Censorkursus 

er et generelt kursus for censorer på tværs af uddannelser og er målrettet såvel interne som eksterne censorer. 

Det er dog den generelle opfattelse på censorer tilknyttet teknologiske uddannelser, at censorkursus i højere 

grad kunne tilpasses fokus på generel forståelse på censoropgaven, og i mindre omfang en detail viden og 

eksempelvis forskelle på kvalifikationsrammer.  

 

Corona situationen har naturligvis påvirket censoropgaven. Det er dog den generelle opfattelse, at de digitale 

hjælpemidler på mange måder har fungeret tilfredsstillende. Det skal dog understreges, at digital eksamen ikke 

er en eksamensform der kan erstatte en fysisk tilstedeværende eksamen med censorer, eksaminator og den 

studerende. Se bilag side 16   

 

Ved samtale med såvel interne, som eksterne censorer, er der en stigende tendens til udvanding af eksamener. 

Her er der tale om såvel en reduktion af tid til forberedelse, som reduktion af tid til afholdelse af eksamener. 

Det påvirker mulighed for en god eksamen, med feedback til den studerende. Ligeledes er der eksempler på 

antal eksamener, som afvikles over én dag, er stigende. Op til 15 projekteksamener p én dag, er ganske enkelt 

urimeligt for såvel den studerende, som for eksaminator og censor. Se bilag side 22.   

    

1.  Censorkorpset sammensætning (jf. § 23 og § 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder: 
 

Formand Jesper Frank Carstens jef@ucn.dk 

Næstformand Ole Cramer-Bach OPB@outlook.dk 

 

Område fordelt på uddannelser: 

 

1. AU – Service, produktion, it, bygge og anlæg m.v. 

2. Automatiseringsteknolog  

3. Autoteknolog 

4. Driftsteknolog Offshore 

5. Energimanagement  

6. Energiteknolog  

mailto:jef@ucn.dk
mailto:OPB@outlook.dk
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7. Produktionsteknolog  

8. PBA Produktudvikling og Teknisk integration  

9. PBA Teknisk Manager Offshore  

 

Censorformand og næstformand fra 1.9.2018,  

Censorformand har med sit virke som lektor på University College Nordjylland (UCN) et indgående kendskab 

til uddannelserne 2, 5, 6, 7 og 8.  

Næstformand har indgående kendskab til uddannelse 7 samt mange års erfaring som aftagercensor. 

 

Kommentarer i årsrapport er primært adresseret uddannelserne 2, 5, 6, 7 og 8. Uddannelserne Driftsteknik 

Offshore og PBA Teknisk Manager Offshore har et begrænset statistisk grundlag, som derfor ikke vil være 

retvisende information.  

 

• Kort beskrivelse af eventuelle udfordringer eller tiltag som følge af størrelsen og sammensætningen af 

censorkorpset og arbejdet med at allokere censorer til eksamen. (faktaarket punkt 1.1-1.7). 

 

Det er vigtigt at antal censorer er afstemt i f t antal allokeringer, således at censorer dels får rutine som 

censor, men også at de ikke allokeres i for stor et omfang. Som ex. er antal censorer på produktion 55 og 

antal allokeringer er 99, hvilket må siges at være en tilfredsstillende fordeling. Tilsvarende har AU-

Service, produktion, it, byggeri og anlæg 57 censorer, som skal fordeles på 20 allokeringer, hvilket ikke 

er en optimal fordeling.   

 

Det skal dog understreges, at censorer i almindelighed som ikke påtager sig en censoropgave er for stort. 

Dette kan forvrænge billede af antal censorer, som er til rådighed. Ex.   AU-Service, produktion, it, 

byggeri, hvor der i perioder har været mangel på censorer.  

 

• Hvis man svare JA til spørgsmål 1.7 er det vigtigt at uddybe om der har været tale om gensidig censur 

eller gentagen censur og hvor udbredt det har været. 

 

Afklaring af spørgsmål. Såfremt det tolkes således, at en censor ikke har gentagende censor på samme 

hold, er dette administreret i studieadministration for UCN. Info fra øvrige uddannelser mangler.    

 

2. Årets arbejde i Censorformandskabet (jf. § 28), herunder: 
 

Kort beskrivelse af eventuelle udfordringer eller tiltag som følge af: 

 

• Kontaktmøder og dialog mellem censorer og uddannelsesinstitutioner om udviklingen i uddannelsen eller 

faget/fagområdet mv. (faktaarket punkt 2.1) 

 

Kontaktmøde med University College Lillebælt, evaluering af Automationsteknologuddannelsen med 

fokus på censoropgaven. Generel en positiv tilbagemelding. Dog er kompetenceniveau udfordret på 

automationsuddannelsen grunde en hurtig teknologisk udvikling.     

 

Deltagelse årsmøde produktionsteknologer, hvor fokus var bedre beskrivelse af kritiske forhold, ved såvel 

interne, som eksterne censoropgaver i almindelighed.   

 

• Censorformandskabets medvirken til en løbende dialog om udviklingen i uddannelsen, faget eller 

fagområdet ved at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset (faktaarket punkt 2.2) 

 

Beretning fra censorformand er formidlet efter ønske fra uddannelsesinstitutioner.     
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• Indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på uddannelserne (faktaarket punkt 2.3) 

 

Nej – se bilag side 24 

 

• Høringer (faktaarket punkt 2.4). 

 

Studieordning Produktionsteknolog og PBA-produktudvikling og teknisk integration 

  

  

2.1 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet 
Hvad er der kommet ud af samarbejdet især med uddannelsesinstitutionerne i årets løb især med fokus på, 

hvad der har fungeret utilfredsstillende eller er så inspirerende, at andre kan lære af det. 

 

Samarbejdet med Censorsekretariatet og censorformandskabet er tilfredsstillende. Der har været en dialog om 

opfølgning på kompetenceniveau og mulighed for at genoverveje beskikkelse som censor, hvor der har været 

klaget over kompetenceniveau. Dette problemfelt drøftes med øvrige formandskaber ved kommende årsmøder.     

 

3. Grundlaget for eksamen (jf. §31) 

3.1 Fagligt niveau 
Kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af det faglige niveau (faktaarket punkt 

3.1) på fagområderne og uddannelserne: 

 

Det faglige niveau er højt. Tilbagemeldinger fra censorerne er meget tilfredsstillende  

 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været tilfredsstillende 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været utilfredsstillende 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været inspirerende 

• Censorformandskabets samlede vurdering af det faglige niveau på uddannelsen (noteres i faktaarket punkt 

3.1). 

 

Det faglige niveau er højt. Tilbagemeldinger fra censorerne er meget tilfredsstillende  

3.1.1 Udvalgte fagområder 
Kort beskrivelse af særlig positiv udvikling eller udfordringer på fagområder, der har betydning for 

uddannelsernes eller eksaminernes kvalitet. 

3.2 Prøveformerne 
Kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af forskellige prøveformer og deres 

egnethed til at vurdere de studerendes faglige niveau på de forskellige elementer i uddannelserne:  

 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været tilfredsstillende 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været utilfredsstillende 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været inspirerende 

• Censorformandskabets samlede vurdering af, om prøverne er relevante og dækker fagets/emnets 

væsentligste læringsmål (noteres i faktaarket punkt 3.2). 

 

Den samlede vurdering er tilfredsstillende.    

 

• Eventuelle refleksioner over sammenhængen mellem prøveformer og karakterer  
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• Eventuelle refleksioner over sammenhængen mellem prøveformer og omfanget af snyd, der er blevet 

opdaget af censorerne. 

 

Delvis gruppeeksamen er afprøvet hos UCN og hvor der er fælles præsentation af projektarbejde og 

efterfølgende individuel eksamen. Denne form er meget motiverende, og giver et bedre grundlag for team 

samarbejde, samt god træning i en samlet præsentation.    

 

Der er ikke indberetninger om snyd   

3.3 Informationen fra uddannelsesinstitutionerne (jf. § 25 stk. 2) 
Kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af, om censorerne har fået de nødvendige 

informationer fra uddannelsesinstitutionerne inden prøverne: 

 

• Et eksempel/ eksempler på noget, der har været tilfredsstillende 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været utilfredsstillende 

• Et eksempel/ eksempler på noget, der har været inspirerende 

• Censorformandskabets samlede vurdering af om censorerne har fået de nødvendige informationer fra 

uddannelsesinstitutionerne inden prøverne. (noteres i faktaarket punkt 3.3). 

 

Tilfredsstillende tilbagemelding  

3.4 Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger  
Kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af, om prøver og eksaminer har været 

afholdt i overensstemmelse med mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger: 

 

• Et eksempel/ eksempler på noget, der har været tilfredsstillende 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været utilfredsstillende 

• Et eksempel/ eksempler på noget, der har været inspirerende 

• Censorformandskabets samlede vurdering af om eksamen har været afholdt i overensstemmelse med mål 

og øvrige krav, der er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger. (noteres i faktaarket punkt 3.4). 

Tilfredsstillende tilbagemelding  

3.5 Ensartet og retfærdig behandling 
Kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af, i hvilket omfang de studerende har 

fået en ensartet, pålidelig og retfærdig behandling: 

 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været tilfredsstillende 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været utilfredsstillende 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været inspirerende 

• Censorformandskabets samlede vurdering af om de studerende har fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling. (noteres i faktaarket punkt 3.5) 

 

Tilfredsstillende tilbagemelding  

4.   Klager og ankesager (jf. § 26, 4. pkt.) 
 

Kort beskrivelse af omfanget, indholdet og læringen af eventuelle ankesager, herunder beskrivelse af sager 

hvor klageren fik medhold. (på baggrund af oplysningerne i faktaarkets punkt 4.1-4.4). 

 

Der har været én konkret klagesag, automationsteknologuddannelse, hvor underviser har klaget over 

manglende kompetence i relation til såvel det faglige indhold, som adfærd under afvikling af eksamen. På 

trods af vejledning fra censorsekretariat, er det meget omkostningskrævende og kompliceret af forlange 
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dokumentation af faglige kompetencer. Her bør procedure ændres, således at censorer har pligt til at 

dokumentere løbende vedligeholdelse af faglige kompetencer, såfremt dette efterspørges af 

censorformandsskabet.         

Ligeledes bør klageprocedure revideres, således at uddannelsesinstitutioner med begrænset administrativt 

arbejde, kan udelukke en censor.     

 

Enkelte censorer overskrider det maksimale antal allokeringer. Dette forhold skal censorsekretariatet følge op 

på, således at allokeringer fordeles efter de regler, som er fastlagt.    

 

 

5. Årets temaer 
Hvordan har censorformandskabet og censorerne belyst årets tema fra Styrelsen for Videregående 

Uddannelser, og hvad er resultatet af dette arbejde?  

 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været tilfredsstillende 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været utilfredsstillende 

• Et eksempel/eksempler på noget, der har været inspirerende. 

 

Det nye censorkursus på smartlearning 

 

Kursus er introduceret og har på mange måder bedraget til en bedre forståelse af censoropgaven. Det er dog 

usikkert hvor mange censorer der har gennemført kursus, da dette ikke er obligatorisk. Censorkursus er et 

generelt kursus for censorer på tværs af uddannelser og er målrettet såvel interne som eksterne censorer. Det 

er dog den generelle opfattelse på censorer tilknyttet teknologiske uddannelser, at censorkursus i højere grad 

kunne tilpasses fokus på generel forståelse på censoropgaven, og i mindre omfang en detail viden og 

eksempelvis forskelle på kvalifikationsrammer.  

 

6. Evaluering af skabelonen 
En kort tekst om, hvorvidt skabelonen har fungeret tilfredsstillende eller utilfredsstillende, herunder eventuelle 

konkrete forbedringsforslag. (faktaarkets punkt 6.1). 

 

De endeløse eksempler på tilfredsstillende / utilfredsstillende / inspirerende skal udelades.  

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra 
censorerne 
Statistik, cases, censorenes egne temaer eller andet der underbygger konklusionerne i årsberetningen. 

Strukturen i anden del skal afspejle arbejdet med uddannelsen eller uddannelserne og fagene.  

 

Her kan censorformandskabet skrive de analyser og overvejelser, der falder udenfor skabelonen, men som har 

betydning for censorkorpset, uddannelsesinstitutionerne og evt. andre modtagere af censorformandskabets 

årsberetning. 

 

Anden del skal ikke indsendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser. 
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Bilag et fakta ark pr. uddannelse 
Skal udfyldes, da det benyttes til den tværgående opsamling. 

 

Er med som bilag og fremsendes i en samlet Excel fil.  
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2020

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 24

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 6

1.3 Antal aftagercensorer 18

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

12

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 30

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 18

Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 

forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 

medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 

eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 

gentagen censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med censorerne 

i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

0

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0

2.4 Antal studieordninger til høring i år 1

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 

og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0

1
30

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

1

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

1

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

JA=1 NEJ= 0

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 

allokeringer)

224

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

0

4.3 Antal ankesager i alt 0

4.4 Antal ankesager med medhold 0

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0 1

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser 

og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=M

1

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 

at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0

1 Ja, opdateret bedømmelsesgrundlag udarbejdes af 

UCN og UCL

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 

målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0 1

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0 1

PBA Produktudvikling og Teknisk Integration 

Censorformandskabet på PBA Produktudvikling og Teknisk Integration 

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 

censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 

baggrund en samlet vurdering er foretaget.
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2020

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 48

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 7

1.3 Antal aftagercensorer 31

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

24

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 55

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 99

Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 

forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 

medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 

eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 

gentagen censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med censorerne 

i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

1

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0 Opfølgning på intern studieordning 

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 

og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0

1

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

1

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

1

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

JA=1 NEJ= 0

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 

allokeringer)

754

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

0

4.3 Antal ankesager i alt 0

4.4 Antal ankesager med medhold 0

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0 0

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser 

og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=M

0

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 

at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0

1 Ja og nej, der arbejdes på UCN for at forbedre 

karaktergivning 

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 

målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0 1

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0 1

Produktionsteknolog

Censorformandskabet på Produktionsteknolog

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 

censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 

baggrund en samlet vurdering er foretaget.
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2020

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 7

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 0

1.3 Antal aftagercensorer 3

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

4

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 7

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 4

Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 

forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 

medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 

eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 

gentagen censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med censorerne 

i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 

og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0

1

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

1

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

1

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

JA=1 NEJ= 0

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 

allokeringer)

34

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

0

4.3 Antal ankesager i alt 0

4.4 Antal ankesager med medhold 0

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0 0

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser 

og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=M

M

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 

at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0

1

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 

målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0 1

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0 1

PBA Teknisk Manager Offshore

Censorformandskabet på PBA Teknisk Manager Offshore

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 

censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 

baggrund en samlet vurdering er foretaget.
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2020

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 8

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 4

1.3 Antal aftagercensorer 5

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

7

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 12

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 7

Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 

forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 

medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 

eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 

gentagen censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med censorerne 

i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 

og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0

1

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

1

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

1

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

JA=1 NEJ= 0

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 

allokeringer)

62

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

0

4.3 Antal ankesager i alt 0

4.4 Antal ankesager med medhold 0

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0 0

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser 

og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=M

1

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 

at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0

1

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 

målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0 1

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0 1

PBA i Energimanagement

Censorformandskabet på PBA i Energimanagement

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 

censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 

baggrund en samlet vurdering er foretaget.
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2020

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 15

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 5

1.3 Antal aftagercensorer 8

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

12

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 20

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 13

Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 

forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 

medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 

eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 

gentagen censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med censorerne 

i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

1
Intern p UCN 

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 

og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0

1

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

1

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

1

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

JA=1 NEJ= 0

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 

allokeringer)

101

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

0

4.3 Antal ankesager i alt 0

4.4 Antal ankesager med medhold 0

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0 1

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser 

og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=M

1

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 

at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0

1

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 

målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0 1

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0 1

Energiteknolog

Censorformandskabet på Energiteknolog

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 

censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 

baggrund en samlet vurdering er foretaget.
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2020

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 3

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 0

1.3 Antal aftagercensorer 3

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

0

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 3

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 3

Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 

forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 

medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 

eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 

gentagen censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med censorerne 

i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 

og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0

1

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

1

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

1

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

JA=1 NEJ= 0

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 

allokeringer)

14

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

0

4.3 Antal ankesager i alt 0

4.4 Antal ankesager med medhold 0

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0 0

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser 

og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=M

0

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 

at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0

1

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 

målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0 1

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0 1

Driftsteknolog Offshore

Censorformandskabet på Driftsteknolog Offshore

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 

censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 

baggrund en samlet vurdering er foretaget.
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2020

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 16

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 1

1.3 Antal aftagercensorer 8

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

9

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 17

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 15

Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 

forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 

medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 

eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 

gentagen censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med censorerne 

i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 

og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0

1

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

1

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

1

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

JA=1 NEJ= 0

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 

allokeringer)

107

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

0

4.3 Antal ankesager i alt 0

4.4 Antal ankesager med medhold 0

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0 0

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser 

og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=M

0

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 

at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0

1

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 

målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0 1

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0 1

Autoteknolog

Censorformandskabet på Autoteknolog

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 

censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 

baggrund en samlet vurdering er foretaget.
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2020

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 21

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 0

1.3 Antal aftagercensorer 13

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

8

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 21

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 28

Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 

forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 

medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 

eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 

gentagen censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med censorerne 

i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

1

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

2
Indberetning via censorrapport se, årsrapport 

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 

og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0

1

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

1

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

1

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

JA=1 NEJ= 0

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 

allokeringer)

287

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

1

4.3 Antal ankesager i alt 1

4.4 Antal ankesager med medhold 0

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0 1

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser 

og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=M

1

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 

at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0

1

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 

målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0 1

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0 1

Automationsteknolog

Censorformandskabet på Automationsteknolog

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 

censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 

baggrund en samlet vurdering er foretaget.
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2020

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 34

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 0

1.3 Antal aftagercensorer 20

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

14

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 34

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 10

Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 

forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 

medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 

eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 

gentagen censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med censorerne 

i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 

og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0

1

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

1

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

1

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

JA=1 NEJ= 0

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 

allokeringer)

91

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

0

4.3 Antal ankesager i alt 0

4.4 Antal ankesager med medhold 0

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0 0

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser 

og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=M

m

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 

at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0

1

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 

målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0 1

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0 1

AU - Teknik, produktion, service m.v.

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 

censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 

baggrund en samlet vurdering er foretaget.

Censorformandskabet på AU - Teknik, produktion, service m.v. - Automation & drift
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2020

1 Censorkorpsets sammensætning - §22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 40

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 7

1.3 Antal aftagercensorer 28

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

19

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 47

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 12

Gentagen og  gensidig censur - § 28, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, medmindre særlige 

forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen 

medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én 

eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller 

gentagen censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §28, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor de sidste to år afholdt censormøde med censorerne 

i censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor de sidste to år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

0

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

0

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 30 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

3.1 Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet 

og evt. videreuddannelse?  JA=1 NEJ= 0

1

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

1

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§24, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

1

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

JA=1 NEJ= 0

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

4.1 Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur 

(antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte 

allokeringer)

132

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

0

4.3 Antal ankesager i alt 0

4.4 Antal ankesager med medhold 0

5 Årets temaer JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

5.1 Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja=1 Nej=0 0

5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse 

med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser 

og studieordninger?  JA=1 NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=M

m

5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til 

at sikre en god karaktergivning?  JA=1 NEJ= 0

1

5.4 Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets 

målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA=1 NEJ=0 1

6 Evaluering af skabelonen JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

6.1 Fungerer årsberetningsskabelonen?  JA=1 NEJ= 0 1

AU - Teknik, produktion, service m.v.

De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i 

censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken 

baggrund en samlet vurdering er foretaget.

Censorformandskabet på AU - Teknik, produktion, service m.v. - Energiteknologi
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Opsummering produktion-teknik-energi – censoruddannelse/digital udprøvning   

 

 

 
Spørgsmål censoruddannelsen: 
I hvilken grad har censoruddannelsen bidraget til dit virke som censor? 

• I mindre grad (6) 

• I høj grad (5) 
• I nogen grad (5) 
• Ved ikke (3) 
• I meget høj grad (1) 

 
Spørgsmål om eksamensafholdelse: 
Hvordan oplever du balancen i forhold til at tage notater samtidig med at du som censor skal være 
nærværende under eksamen? 

• I nogen grad (11) 

• I høj grad (6) 
• I meget høj grad (3) 
• I mindre grad (1) 

 
Den information jeg modtog inden prøven om de formelle rammer – herunder læringsmål, studieordning 
m.v. – var fyldestgørende? 

• I høj grad (16) 

• I meget høj grad (3) 
• I nogen grad (2) 
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Jeg mødte det samme faglige niveau på uddannelsen på tværs af de institutioner, hvor jeg var censor? 

• I høj grad (11) 

• I nogen grad (7) 
• I meget høj grad (2) 

 
Prøvens faglige indhold var relevant i forhold til uddannelsens primære aftagere/profession? 

• I høj grad (15) 

• I meget høj grad (3) 
• I mindre grad (1) 
• I nogen grad (1) 

 
Er du blevet præsenteret for nogle nye eksamensformer? 

• Nej (14) 
• Ja (7) 
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Jeg har i dette studieår været censor på: 

• 2-4 institutioner (14) 

• 1 institution (4) 
• 5 eller flere institutioner (3) 

 
Spørgsmål om digital afholdelse af eksamen: 

Gå til nedenstående spørgsmål, såfremt at du har haft virke ved en digital eksamen. 

Har du som censor oplevet eksamen lige så autentisk som ved en fysisk eksamensafholdelse? 

• Ja (10) 
• Nej (8) 

 
I hvilken grad oplevede du at den eksamensafholdende institution var behjælpelig med opsætning af 
den digitale eksamen fx i form af vejledning? 

• I høj grad (8) 
• I meget høj grad (6) 
• I nogen grad (4) 
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Testede du og eksaminator udstyret sammen forud for eksamens afholdelse? 

• Ja (17) 

• Nej (1) 

 
Afholdte du og eksaminator en forventningsafstemning forud for den digitale eksamen? 

• Ja (19) 

 
Oplevede du som censor tekniske problemer under prøveafholdelse 

• Ja (12) 

• Nej (7) 
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Spørgsmål om din baggrund som censor 

Mit daglige virke er: 

• i professionen/erhvervslivet inden for fagområdet (11) 

• adjunkt/lektor/forsker e.l. på en anden videregående uddannelsesinstitution (3) 
• pensioneret underviser (3) 
• andet (2) 
• selvstændig konsulent (1) 

 
Læringsmål og karakterbekendtgørelse blev anvendt som grundlag for bedømmelsen? 

• I høj grad (9) 
• I meget høj grad (9) 
• I nogen grad (2) 
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Bilag ekstern censor  

 

 
Censorsekretariatet Juelsminde 22. september 2020  
Jesper Frank Carstens  
 
Hej Jesper  
Lige en opfølgning på min tidligere skrivelse om eksamination og censur på erhvervsskolerne.  
 
Uagtet om det er en længerevarende uddannelse og kursusaktivitet, må det vel tilsigtes at kvaliteten for  
Eksamens situationen er så optimal som muligt, for alle involverede parter.  
Jeg oplever desværre i mit virke som censor, at både eksaminator og censorer jeg har talt med, føler at denne 
kvalitet er kraftigt dalende.  
Tendensen har især gjort sig tydelig i kursusaktiviteten for varmepumper, men der sker også et skred i 
skolernes uddannelsesområder, hvor tiden til gennemlæsning nedsættes for bla. censorer.  
 
Her et udpluk af de områder hvor der, efter min mening bør rettes op på.  
 
1. Gennemlæsning, registrering af opgave og kommentarer. Her er der ofte sat 15 min af til, minimum 30 

min. Bør indføres. (pr. enmandsprojekter) Altså i alt 60 min. (Pr. Enmandsprojekt)  
 
2. Maximum 10-11 projekter pr. dag (typisk fra 7.30 til 15.30, med pauser etc.) Varigheden af dagen er 

baseret på 11 personer/enmandsprojekter.  
 Har oplevet pressede eksaminatorer/censorer efter 12 personers, fremlæggelse.  
 
3. Alle afleverede eksamensopgaver, skal leveres maskinskrevet, håndskrevne opgaver, bør Ikke godkendes 

som gyldigt materiale til eksamen, uagtet om det er kursusaktivitet eller længere uddannelser.  
 
4. Ved fremlæggelse/præsentation skal der på eksamensstedet, være adgang til digital fremvisning af 

projektet, det er væsentligt at alle har mulighed for at præsentere deres opgave på bedste vis.  
 
Kan man på kursusstedet ikke tilbyde disse faciliteter, må eksamen flyttes til pågældende erhvervsskole, som 
afholder eksamen.  
 
Håber på at disse tiltag, kan højne standarden for de studerende og forbedre arbejdsforholdene for 
eksaminatorer og censorer.  
 
Venlig hilsen  
 
Claus Kofoed  
 
Censor – Energiteknologi  
clauskofoeds@gmail.com  
Mobil 22 29 36 32  
 
 

 

 

 

 


