
CENSORERNES FUNKTIONER  

De eksterne og de interne censorer har følgende fælles opgaver: 

For begge censorkorpsene gælder, at censor overordnet skal sikre, at der ved eksaminationen sker en 

dokumentation af den/de studerendes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder at: 

•Påse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav fastsat for uddannelsen, i bekendtgørelser 

eller i studieordninger, samt fastsat i eksamensbekendtgørelsen. 

•Medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler 

•Medvirke til og påse, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en 

pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for 

uddannelsen.  

•Censor og eksaminator ikke har gennemført gensidig eller gentagen censur, og at censor opfylder 

habilitetskravene. 

Derudover omfatter censors funktioner i forbindelse med eksamen at 

•fungere som det offentliges repræsentant under eksamen 

•sikre eksaminandernes retssikkerhed 

•sikre korrekt karaktergivning ved eventuelle bedømmelsesdifferencer mellem eksaminator og censor 

Det er i disse funktioner vigtigt at udøve god censorskik, hvilket bl.a. indebærer korrekt, neutral adfærd, nærvær 

og opmærksomhed samt forståelse for, at eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, så eksaminandens 

særlige situation (nervøsitet o.l.) håndteres hensynsfuldt og professionelt. 

Man skal være opmærksom på eksaminandernes sensitivitet både under eksamination, under karaktergivning 

samt efter afslutning heraf. Kort sagt skal der skabes en god og tryg stemning, så eksaminanden får de bedste 

forudsætninger for sine præstationer. I denne proces skal censor være opmærksom på både sit sproglige og på 

sit generelle personlige udtryk og i øvrigt udvise situationsbestemt adfærd. 

Det er vigtigt at der tages notater i hele eksaminationsforløbet til dokumentation heraf, og at 

eksaminationstiderne overholdes – det påhviler således censor at dette sker. 



Som censor deltager man kun i begrænset omfang i eksaminationen, hvorfor man har mulighed for at tage de 

pligtige notater. Det er i øvrigt generelt god censorskik at tage notater både under eksaminationen og under 

voteringen. Notaterne kan bl.a. anvendes ved den KORTE tilbagemelding til de studerende efter meddelelsen 

om bedømmelsesresultatet, men den tjener også som grundlag for bedømmernes svar i en eventuel klagesag. 

KARAKTERGIVNING 

Ved meddelelse af karakteren gives tilbagemelding til eksaminanden med reference til fagets målbeskrivelse. 

For at fremme at karakterafrapporteringen bliver præcis, men også en læringssituation for den studerende, er 

det nødvendigt, at afrapporteringen tager udgangspunkt i målbeskrivelsen og de mangler, præstationen har i 

forhold til denne, således at det er tydeligt for den studerende hvorfor der gives den pågældende karakter. 

Der kan ikke anvendes relative karakterer, så det er ikke muligt at eksaminere de første tre af et hold for "at 

lægge niveauet". Karaktergivningen skal alene tage udgangspunkt i den enkeltes præstation. 

Når eksaminanden forlader eksamenslokalet forud for voteringen, anbefales det at eksaminanden tager alle 

sine ejendele med ud af lokalet. 

Karakterafrapporteringen bør foregå i eksamenslokalet. Det opleves ikke behageligt for de studerende, hvis 

karakterafrapporteringen sker "på gangen". 

HÅNDTERING AF SNYD/ PLAGIERING 

Det er også censors forpligtelse at forholde sig kritisk til de opgaver, der rettes, for at medvirke til at dæmme 

op for snyd. 

Ved censors mistanke om eller opdagelse af snyd eller plagiering forud for bedømmelse af skriftlige arbejder, 

indberettes dette til eksaminator / vejleder med anmodning om gennemførelse af plagieringskontrol af 

teksten. 

Den videre håndtering af sagen, herunder iværksættelse af diverse undersøgelsesprocedurer, er hermed 

overdraget til universitetet. 

Ved bekræftelse af mistanke afholdes eksamen formodentligt ikke. Det afgør universitetet i hvert enkelt 

tilfælde. Hvis der opstår tvivl om snyd under eksaminationen foretages bedømmelse og karaktergivning, men 

karakteren tilbageholdes indtil sagen er afklaret og meddeles således ikke pågældende studerende i 

forbindelse med eksaminationen. 

AFLØNNING 

Censorer aflønnes på baggrund af det antal studerende, der deltager i eksamen. Der aflønnes med en standard 

takst på mindst 5 studerende. Ved skriftlige eksamener gælder dette med mindre ingen studerende 

fremmøder. I så fald bliver der kun givet løn for godkendelse af opgave uden skriftlig eksamen.  

Aflønningen sker ud fra den vedhæftede blanket med tilhørende vejledning. Der afregnes løn ud fra den 

eksaminationstid, der fremgår af kursuskataloget. Censor har ansvaret for, at den i kursuskataloget angivne 

eksaminationstid overholdes.  


