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Denne blanket benyttes af både interne og eksterne censorer på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. 
Læs venligst vejledningen på side 2, før du udfylder nedenstående.                                                                                                                                                                                                           

Lb.nr 

  
        

Navn: 
Cpr. 
nr.: 

          

Gade: 

Postnr.: By: 

Trækprocent:  Vi modtager/rekvirerer automatisk e-bikort fra Skat.  

Udfyldes med blokbogstaver 

Eksamensoplysninger 

Kursusbetegnelse: Dato for censur: 

Eksamensform Satser 
Antal studerende  

 

Skriftlig eksamen 
incl. godkendelse af 
opgave* 

Prøvens varighed 6 timer  4 timer  
 
3 timer  
 

2 timer  
 

Godkendelse  
+ opgaverettelse 
pr. studerende 

6 timer 
 + 30 min 
pr. stud. 

4 timer  
+ 20 min 
pr. stud. 

3 timer 
 + 15 min 
pr. stud. 

2 timer 
+ 10 min 
pr. stud. 

Kun godkendelse af 
opgave uden skriftlig 
eksamen 

Sæt ring om 180 min 120 min 90 min 60 min 

 

 
 
Mundtlig eksamen 
 
 

2 timers forberedelse + 
eksamination pr. studerende 
inkl. udeblevne  
(min 5 studerende) 

 20 min 
 25 min 
 30 min 

 

Projekteksamen 
(skriftlig opgave med 
mundtlig eksamen) 

½ time pr. opgave + 
eksamination pr. studerende 
+ 10 min pr. studerende 

 15 min 
 20 min 
 25 min 
 30 min 

Antal projekter: 
 

Antal studerende: 

Bachelorprojekt 

Antal projekter med 1 
studerende 

4 timer 
 
Antal projekter: 

Antal projekter med 2 eller 
flere studerende 

6 timer 
 
Antal projekter: 

 
Blanketten skal være Studiekontoret i hænde senest 4 uger efter eksamen/censur. 
Beløbet vil blive udbetalt til din NemKonto. Den elektroniske lønseddel afleveres til din postkasse i www.e-boks.dk
  
 
Dato:___________ Censors underskrift:__________________________________ 
     
Dato:___________ Underskrift anvisningsberettiget:____________________________________ 
     
Forbeholdt lønkontoret 

lønkode Timer m. 2 
decimaler 

Sats Stillingstype Sted Formål 

4664  201 13   

4664  201 13   

 

http://www.e-boks.dk/
http://www.e-boks.dk/
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Vejledning til eksterne censorer 

 

 De blå felter bedes venligst udfyldt af censor 
*Ved mundtlig eksamen afregnes der for det antal personer der er tilmeldt eksamen     
*Ved skriftlig eksamen afregnes der kun for det antal studerende der møder op til eksamen 
*Der ydes altid standardtakst for mindst 5 studerende 
*Der afregnes kun for den eksamenstid som fremgår af kursusbeskrivelsen 

 

 Eksamensoplysninger: det er vigtigt, at prøvens varighed udfyldes med X 
 

 Eksamensafregning + rejseafregning afleveres/sendes senest 4 uger efter eksamen/censur 
 
 

Vejledning til interne censorer 
 

 Det er tilstrækkeligt at udfylde dit navn i de blå felter 
*Ved mundtlig eksamen afregner der for det antal personer der er tilmeldt eksamen    
*Ved skriftlig eksamen afregnes der kun for det antal studerende der møder op til eksamen 
*Der ydes altid standardtakst for mindst 5 studerende 

 

 Eksamensoplysninger: det er vigtigt, at prøvens varighed udfyldes med X. 
 

 Der udbetales ikke løn for din aktivitet som intern censor, men der beregnes timer for din 
aktivitet. Du skal derfor se bort fra al information på blanketten, som vedrører løn 

 

 Blanketten sendes eller afleveres direkte til den studieleder, du udfører den interne censur 
for 

 

 
 
Eventuelle spørgsmål vedr. eksamensafregningsblanket: 
Kontakt Studieservice tlf. 4189 3200 
 
Maj 2017 
 
Blanketten returneres på mail eller personligt på en af nedenstående adresser: 
 

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 
Studieservice 
Inge Lehmanns Gade 10 
8000 Århus C 

 

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 
Studieservice 
Finlandsgade 22 
8200 Århus N 

 

 


