
Censorformandskabet for fagområde 

erhvervsakademi; produktion, teknik 

og energi 2021  

 

  

PRODUKTION, TEKNIK OG ENERGI 
CENSORFORMAND JESPER F CARSTENS OG 
CENSORNÆSTFORMANDENS OLE CRAMER-BACH 

CENSORSEKRETARIATET FOR DE ERHVERVSRETTEDE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 



1 
 

 

Indhold 
Indledning ....................................................................................................................................... 1 

Censorformandskabets sammensætning ........................................................................................ 2 

Sammensætning af ny censorkorps ................................................................................................ 3 

Udfordringer censorkorps ............................................................................................................ 3 

Kontakt med uddannelsesinstitutioner ......................................................................................... 4 

Censorformandsmøde ................................................................................................................. 4 

Vurdering af udbudsniveau ............................................................................................................. 4 

Klagesager...................................................................................................................................... 4 

Anbefalinger til institutionerne ......................................................................................................... 5 

Faktaark til årsberetning .................................................................................................................. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indledning 

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 2021/2022.   

En række uddannelser, specifikt automationsteknolog og bachelor produktudvikling og teknisk 

integration er fortsat 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 
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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.  

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.  

 

Censorformandskabets sammensætning  

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  

7. Produktionsteknolog  

8. PBA Produktudvikling og Teknisk integration  

9. PBA Teknisk Manager Offshore  

 

Reorganisering af uddannelser med virkning fra 1.10.2021. 

 

1. AU – Service, produktion, it, m.v. 

2. Automatiseringsteknolog  

3. Autoteknolog 

4. Produktionsteknolog  

5. PBA Produktudvikling og Teknisk integration  

 

Censorformand og næstformand er genvalgt for perioden 1.10.2021 til 30.9.2025.  

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

kendskab til uddannelserne Produktionsteknolog, Automationsteknolog og PBA Produktudvikling og 

Teknisk Integration. Næstformand har indgående kendskab til uddannelse Produktionsteknolog, 

samt mange års erfaring som aftagercensor. 

 

Kommentarer i årsrapport er primært adresseret uddannelserne 1, 2, 5, 6, 7 og 8. Uddannelserne 3 

Autoteknolog, 4 Driftsteknik Offshore og 9 PBA Teknisk Manager Offshore har et begrænset 

statistisk grundlag, som derfor ikke vil være retvisende information.  

 

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


3 
 

Sammensætning af ny censorkorps   
 

Censorkorpset for Produktion, automation og teknik bestående af:   

• Produktionsteknolog    

• Autoteknolog    

• Automationsteknolog  

• PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration   

 

Forhold som tilstræbes ved valg og fordeling af censorer:  

• Balancen imellem ny- og genbeskikkede censorer.   

• Der skal ny-beskikkes mindst ¼ del nye censorer af det samlede censorkorps  

• Mindst 1/3 del af det samlede korps skal repræsenteres af aftagerfeltet  

• En ligelig fordeling imellem mænd og kvinder i et korps 

 

Censorer godkendt på uddannelser: 

• Produktionsteknolog; 27 fordelt på 8 ny- og 19 genbeskikkelser (30% nye) 

• Autoteknolog; 6 fordelt på 4 ny- og 2 genbeskikkelser (67% nye) 

• Automationsteknolog; 13 fordelt på 5 ny- og 8 genbeskikkelser (38% nye) 

• PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration; 14 fordelt på 5 ny- og 9 genbeskikkelser (36% 

 nye) 

 

Samlet overblik censorer:  

• Antal censorer 60 censorer  

• Kvinder/mænd 7/53 censorer 

• Institutionsansat/ aftager 31/29 censorer 

• Ny beskikkelser 22 censorer  

 

Status og en dispensationsansøgning på ovennævnte fordeling 

  

Da antal af kvalificerede censorer ikke var tilstrækkelig efter ansøgningsfrist på samtlige uddannelser 

i perioden 14. april 2021 til den 28. april 2021, har ansøgningsfrist været forlænget frem til medio 

maj 2021. Det samlede antal censorer er fortsat ikke til fredstillende, her er fokus primært antal 

censorer på uddannelsen automationsteknolog og fordeling af imellem mænd og kvinder.  

 

Det skal bemærkes at uddannelserne for censorkorpset for Produktion, automation og teknik i 

overvejende grad har mandlige studerende, ca. 90%. Og på denne baggrund er 

rekrutteringsgrundlaget derfor tilsvarende fordeling mellem kvinder og mænd. Fordeling 13 % 

kvinder og 87 % mænd i censorkorps må derfor anses som tilfredsstillende.  

 

Målet er dog fortsat at kunne øge andel af kvindelige censorer, og derfor anbefales, at der fortsat er 

åben på alle uddannelser for kvindelige ansøgninger. For ansøgninger til automationsteknolog vil 

der forsat være åben for alle ansøgninger, da der konkret mangler censorer.    

 

Udfordringer censorkorps  
 
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 27 og antal allokeringer er 88, hvilket må siges at være en tilfredsstillende fordeling.  
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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.   Automation, hvor der i 

perioder har været mangel på censorer, trods 13 censorer fordelt på 23 allokeringer.   

 

Kontakt med uddannelsesinstitutioner  
 
Kvalitetsauditering (august 2021) University College Lillebælt, evaluering af 

Automationsteknologuddannelsen med fokus på censoropgaven. Generelt en positiv tilbagemelding 

fra såvel undervisere og studerende. Dog er kompetenceniveau udfordret på 

automationsuddannelsen grunde en hurtig teknologisk udvikling.  

Kontakt i almindelighed har været begrænset grundet CORONA situationen.  

 

Censorformandsmøde  
 

Medvirken til censorformandsmøde 27. februar 2020 på KEA. Indlæg og drøftelse af indringer i 

studieordningen, således, at al eksamensrelevant materiale til en prøve skal medtages i Wiseflow.  

Udfordring eksempelvis demonstrationsprojekter, som indgår i eksamensvurdering m.m.  

 

Andre forhold at bemærke. Det bør være et krav, at eksamensbeviser skal uploades ved 

beskikkelsesansøgning. Her var der en konflikt i relation til §27.  

Censoruddannelse generelt blev drøftet. Herunder at udsende opfordring til alle censorer om at 

deltage i censorkurset. Ved opfølgning på censorer på UCN, kan det konstateres at deltagere, som 

har gennemfært censorkursus er begrænset.   

 

Vurdering af udbudsniveau  

Det er censorformandsskabets vurdering at de teknologiske uddannelser generelt er meget 

efterspurgte af aftagere. Dette skyldes delt et begrænset udbud af dimittender, men også at der er 

en stigende teknologisk udvikling i såvel produkter og processer i service og industrivirksomheder.  

Der er såvel en sammenblanding og teknologi overlap på eksempelvis produktionsteknolog og 

automationsteknologer. Det bør give overvejelser til eksempelvis at samkøre undervisning og 

muligvis at forene disse uddannelser.   

 

Klagesager  

Antal klagesager har været begrænset. Der har været en enkelt klage over karakter fra en 

studerende. Denne klage kunne afvises, da ny bedømmelse fra ekstern censor fastholdt den givne 

karakter. Ligeledes har der være en klage over en censor, hvor dialog, i samarbejde 

censordirektorater, medførte en frivillig udtrædelse af censorkorps for den anklagede.      
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Anbefalinger til institutionerne 

Uddannelsesinstitutioner skal i større omfang opfordre undervisere til at medvirke som censor, da 

denne viden giver god inspiration til egen undervisning og læring.    

 

 

 

 

 

 

Faktaark til årsberetning  

- Produktionsteknolog  

- Automationsteknolog 

- Energiteknolog  

- Autoteknolog  

- PBA Produktudvikling og teknisk integration    

 - AU Automation og drift  

 - AU Energi  

 - Driftsteknolog Offshore  

-  PBA Teknisk Management Offshore  
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2021

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 24

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 3

1.3 Antal aftagercensorer 11

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

16

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 27

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 3

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor det sidste 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

1

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 33 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 (§34, 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?  

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

35

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 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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2021

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 13

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 0

1.3 Antal aftagercensorer 6

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

7

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 13

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 0

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor det sidste 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

1

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 33 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 (§34, 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?  

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

0
Spørgsmål ikke relevant 

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 0

4.4 Antal ankesager med medhold 0

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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2021

John Midtgaard Jensen

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 12

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 2

1.3 Antal aftagercensorer 5

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

9

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 14

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 15

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

2.4 Antal studieordninger til høring i år

3 Grundlaget for eksamen - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

113

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

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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2021

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 5

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 1

1.3 Antal aftagercensorer 2

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

4

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 6

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 2

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor det sidste 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

1

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 33 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 (§34, 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?  

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

4

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

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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2021

Jesper Frank Carstens

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 11

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 4

1.3 Antal aftagercensorer 9

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

6

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 15

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 0

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor det sidste 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

1

2.4 Antal studieordninger til høring i år 0

3 Grundlaget for eksamen - § 33 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 (§34, 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?  

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

0

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

PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration 

Censorformandskabet på PBA i 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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2021

Sara Camille Bülow Hedevig Lorentzen

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 10

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 1

1.3 Antal aftagercensorer 5

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

6

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 11

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 1

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor det sidste 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

3 Grundlaget for eksamen - § 33 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 (§34, 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?  

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

2

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

AU - Teknik, produktion, service m.v. - Automation og drift

Censorformandskabet på 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.
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2021

Sara Camille Bülow Hedevig Lorentzen

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 12

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 2

1.3 Antal aftagercensorer 9

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

5

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 14

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 1

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

1

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

1

2.2 Er der indenfor det sidste 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

3 Grundlaget for eksamen - § 33 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 (§34, 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?  

1

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

1

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

2

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

AU - Teknik, produktion, service m.v. - Energiteknologi

Censorformandskabet på 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.
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2021

John Midtgaard Jensen

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 2

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 0

1.3 Antal aftagercensorer 1

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

1

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 2

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 2

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

2.4 Antal studieordninger til høring i år

3 Grundlaget for eksamen - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

2

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

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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2021

John Midtgaard Jensen

1 Censorkorpsets sammensætning - §25 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.1 Antal mænd i censorkorpset 2

1.2 Antal kvinder i censorkorpset 0

1.3 Antal aftagercensorer 1

1.4 Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, 

der udbyder uddannelsen

1

1.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) 2

1.6 Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur 6

Gentagen og  gensidig censur - § 31, stk. 2, 3. pkt. JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

1.7 Er det ved fordelingen af censorarbejdet sikret, at man i videst 

muligt omfang undgået de de samme bedømmere varetager 

censuropgaver for hinanden.  (gensidig censur) JA=1 NEJ=0

2 Årets arbejde i censorformandskabet - §30, stk 2 JA=1/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.1 Er der indenfor det sidste år afholdt censormøde med censorerne i 

censorkorpset ?  JA=1 NEJ= 0

2.2 Er der indenfor det sidste år afholdt kontaktmøde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset?  JA=1 NEJ= 0

Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen

2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 

uddannelserne

2.4 Antal studieordninger til høring i år

3 Grundlaget for eksamen - § 33 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

3.2 Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste 

læringsmål? JA=1 NEJ =0

3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra 

uddannelsesinstitutionen inden prøverne (§34, stk. 2)?                            

JA=1 NEJ= 0

3.4 Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger?  

3.5 Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling ?  JA=1 NEJ= 0

4 Klager og ankesager - § 28, 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 

32

4.2 Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på 

baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet)

4.3 Antal ankesager i alt

4.4 Antal ankesager med medhold

PBA i Teknisk Manager Offshore

Censorformandskabet på PBA i 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.


