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Sammenfatning  
• Der er beskikket 479 censorer til censorkorpset for perioden 2019 til 2022. 
• Der er afholdt 614 eksamener med ekstern censur. 
• Der er indsendt 435 evalueringsskemaer svarende til 71% af afholdte eksamener (61% i 2018) 
• Der er anvendt 249 censorer fra censorkorpset. 3 censorer har censureret på begge universiteter 
• De allokerede censorer på KU har gennemsnitlig haft 2,1 opgave. På AU er tallet 2,0 opgave. 
• Der er givet 8 ad-hoc beskikkelser i 2019. 2 anmodning om ad-hoc beskikkelse er afvist. 
• Eksamensforløbene har alle været tilfredsstillende. 
• 2 evalueringsskemaer indeholdt kritiske bemærkninger til systemet ”digital eksamen”. 
• Censorformanden har afgivet et høringssvar på evalueringsrapport fra AU vedrørende relevante 

uddannelser på AU der anvender censorkorpset. 
• Der sættes ekstra fokus på at få indhentet evalueringsskemaer i 2019 
• Informationen til censorerne er styrket ved etablering af et nyhedsbrev til censorerne i 2019. 

1 Censorbeskikkelse og censorkorpsets størrelse. 
Der har ikke været ny beskikkelser og afbeskikkelser i 2019. Censorkorpsets størrelse fremgår af tabel 1. 

Tabel 1 Censorfordeling, ny- og afbeskikkelser samt ad-hoc beskikkede 2015 til 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Indstillet af KU 341 342 340 340  
Indstillet af AU 74 74 74 74  
Censorer primo ialt 415 415 416 414 479 
Ny beskikket 2 1    
Af beskikket    2 1)   
Censorer ultimo ialt 415 416 414 414  
Ad-hoc beskikkelser 10 15 7 30 8 
Andel kvinder/mænd 20/80   20/80 36/65 
Fordeling 
aftager/universitet 

43/57   43/57 47/53 

1) Afbeskikket efter eget ønske 

Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps dækker både AU og KU. 

Censorkorpset består af 479 censorer. Der har i 2019 ikke været ny- eller af- beskikkelse af censorer. 2 
censorer har skiftet ansættelse, som betyder at de pågældende er omfattet af en karensperiode på 2 år. 1 
censor har i efteråret 2019 overstået en karensperiode. 

Der er godkendt 8 ad-hoc beskikkelser i løbet af 2019. 2 anmodning om ad-hoc beskikkelse er blevet afvist 
og instituttet har derefter fundet relevante censor i censorkorpset.  
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Tabel 2 Ad-hoc beskikkelser fordelt på institutter i 2018 og 2019 

 2018 2019 
KU Institut for Plante og Miljøvidenskab, PLEN 9 1 
KU Institut for Fødevare- og Ressourcestyring, IFRO 7 0 
KU Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, IGN 4 2 
KU SUND 7 5 
Århus Universitet Jordbrugsvidenskab 4 0 
Ad-hoc beskikkelser ialt 30 8 
Afviste ad-hoc beskikkelser  2 

 

Antallet af ad-hoc beskikkelser er begrænset i den nye beskikkelsesperiode og væsentlig mindre end i 2018. 
Begrundelsen for godkendelse af ad-hoc beskikkelser er oftest, at der i censorkorpset ikke findes censorer 
med tilstrækkelig ekspertise indenfor det specifikke fagområde som afhandlinger behandler.  

Nedgangen i antallet af ad-hoc beskikkelser er forventelig, og skyldes at behovet for kompetencer i 
censorkorpset i høj grad er tilgodeset i første år af beskikkelsesrunden. Undervisning og udbuddet af kurser 
er dynamisk og afspejler behovet for nye discipliner og fagelementer og dermed kvalifikationer i 
censorkorpset, som der vanskeligt har kunnet tages højde for i beskikkelsesrunden 2019-2022. 

I 2019 har det fx været det store fokus på ressourceudnyttelse og klima problemstillinger samt fx 
tilknyttede simuleringsmodeller. Indenfor biologi/bioteknologi har der igen i år været en del ad-hoc 
beskikkelser. KU-SUND har i 2019 fået ad-hoc beskikket 5 censorer. Dette på trods af, at der i den nye 
beskikkelsesperiode 2019-2022, indenfor fagområdet biologi/bioteknologi, er beskikket 99 censorer, dvs. 
næsten 25% af censorkorpset. 54 censorer eller næsten halvdelen af disse censorer er nye i korpset. 

2 Anvendelse af censorer  
Grundlaget for analysen er universiteternes oplysninger om antallet af afholdte eksamener med ekstern 
censur samt de evalueringsskemaer, som censorerne er forpligtede til at aflevere efter endt censur. 

Tabel 3 Antal eksamener 2017-2019 med ekstern censur, oplyst af KU og AU 

Eksamens 
type 

Specialer Bachelor projekter Andre eksamener* I alt 

Institut 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
PLEN 77 88 71 52 56 56 12 11 13 141 155 140 
IFRO 74 66 68 41 52 43 23 22 20 138 140 131 
IGN 57 83 128 47 49 59 67 17 19 171 149 206 
SUND   40   21   1   62 
KU-ialt   307   179   53   539 
AU 41 36 34 13 9 27 20 15 14 74 60 75 
I alt AU+AU 249 143 341 153 209 206 122 45 67 520 504 614 

* Andre eksamener dækker kurser og master (efteruddannelse) 

På AU er der afholdt 75 eksamener med ekstern censur og på KU er der afholdt 539 eksamener med 
ekstern censur. I alt er der afholdt 614 eksamener med eksterne censur i 2019. En eksamen kan være en 
enkelt studerende, en gruppeeksamen med flere studerende eller et kursus med et givet antal deltager. 
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Tabel 4 viser antal anvendte censorer i 2019. 

Tabel 4 Antal censorer anvendt til censur, fordelt på institut 

 2017 2018 2019 
KU Institut for Plante og Miljøvidenskab, PLEN 56 40 83 
KU Institut for Fødevare- og Ressourcestyring, 
IFRO 

52 55 52 

KU Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
IGN 

43 61 107 

KU Institut for Sundhedsvidenskab, SUND   26 
KU anvendt censorer ialt 150 156 249 
AU anvendt censorer ialt 34 31 38 

Allokeringer ialt fra censorkorpset  178 284 
Allokerede censorer der har gennemført censur   249 

 

Er en censor allokeret og efterfølgende meldt afbud og en ny censor allokeres, er det talt med som to 
allokeringer. Dette er gjort for at synliggøre omfanget af censorsekretariatets arbejde. Censorerne der ikke 
er ansat ved en af de to universiteter, er tilgængelige for begge universiteter. Samme censor kan anvendes 
på flere institutter. Derfor er tallene i tabel 4 ikke additiv. 3 censorer har censureret på begge universiteter. 
Disse 3 censorer har censureret i alt 8 opgaver, dvs. 2,3 opgaver pr censor. Dvs. at antallet af allokeringer i 
er større end faktisk afholdte eksamener. I 2019 har der således været 35 censorer der har meldt afbud til 
censur. 

Der er stor spredning i hvor mange gange den enkelte censor anvendes i løbet af året. 

På baggrund af allokering af censorer i 2019, er der i tabel 5 vist en opgørelse over fordelingen af opgaver 
pr beskikket censor.  

Tabel 5 Fordeling af opgaver pr censor i 2019. 

Opgaver pr censor på KU 2019 
Eksamener i alt - antal 539 

Opgaver pr censor Antal 
Censorer med 0 opgaver 248 
Censorer med 1 opgave 108 
Censorer med 2 opgaver 57 
Censorer med 3 opgaver 28 
Censorer med 4 opgaver 32 
Censorer med 5 opgaver 13 
Censorer med 6 opgaver 3 
Censorer med 7 opgaver 4 
Censorer med 8 opgaver 2 
Censorer med 9 opgaver 2 

Censorer der har censureret ialt 249 
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Opgaver pr censor på AU 2019 
Eksamener i alt - antal 75 

Opgaver pr censor Antal 
Censorer med 0 opgaver fra AU 438 

Censorer med 1 opgave 26 
Censorer med 2 opgaver 7 
Censorer med 3 opgaver 3 
Censorer med 4 opgaver 1 
Censorer med 5 opgaver 1 

Censorer der har censureret ialt 38 
 

På AU har man anvendt 38 censorer fra censorkorpset. Der har i alt været 75 eksamener og ingen afbud fra 
censorer. Det svarer til gennemsnitlig 2 opgave pr censor. KU har anvendt 249 censorer inklusiv 8 ad-hoc 
udpegede. På KU har der været 539 eksamener eller i gennemsnit 2,1 opgaver pr censor.  

57% af korpset´s censorer har således haft 1 eller flere opgaver i 2019 (inklusiv ad-hoc allokeringer). 

Antal opgaver pr censor over tid fremgår af tabel 6. 

Tabel 6 Opgaver pr anvendt censor – gennemsnit. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
KU 2,3 2,4 2,6 1,9 2,2 2,1 1,9 2,1 
AU  1,3 1,8 1,6 1,7 1,4 1,9 2 

 

Antal opgaver (allokeringer) pr censor er i gennemsnit steget marginalt for begge universiteter  

3 Censorindberetninger 
I 2019 er der i alt modtaget 435 censorevalueringsskemaer. Der modtaget i alt 370 skemaer fra KU og i alt 
65 skemaer fra AU. Af tabel 7 fremgår fordelingen fra 2015 til 2019. Det har ikke været muligt at finde data 
for KU-SUND for perioden 2015 – 2018. Eksamener hvor der er to studerende der forsvarer samme 
bachelor eller speciale er talt med som 2 evalueringsskemaer idet censor normalt kun afleverer en 
censorevaluering.  

Tabel 7. Modtagne censorvurderingsskemaer i 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 
KU-PLEN, Institut for Plante og Miljøvidenskab 71 109 115 60 76 
KU-IFRO, Institut for Fødevare- og Ressourcestyring 93 115 122 119 126 
KU-IGN, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 120 121 86 116 160 
KU-SUND, Institut for Sundhedsvidenskab     8 
AU, Århus Universitet Institut for Jordbrugsvidenskab 42 55 47 61 65 
I alt censorindberetninger fra KU 284 345 323 295 370 
I alt censorindberetninger fra AU 42 55 47 61 65 
Censorindberetninger i alt 316 400 375 357 435 

 

Tabel 8 viser antal modtagne censorvurderinger fordelt på de enkelte institutter samt hvor stor en andel 
der har af censorvurderingsskemaer der er modtaget. 
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Tabel 8. Modtagne censorevalueringsskemaer i 2019 fordelt på institutter og universiteter 

 PLEN IFRO IGN Sund AU Ialt 
Antal skemaer pr institut og ialt 76 126 160 8 65 435 
Eksamener med ekstern censur pr institut og ialt 140 131 296 62 75 614 
Andel af eksamener med censorvurderinger i % 54 96 78 13 87 71 
AU - afleverede censorvurderinger, %      87 
KU - afleverede censorvurderinger, %      69 

 

Af de 75 eksamener med ekstern censur afholdt af AU, er der indleveret 65 censorevalueringsskemaer 
hvilket svarer til 87% af de afholdte eksamener. 

KU har modtaget 370 evalueringsskemaer, svarende til 69% af de afholdte eksamener med ekstern censur. 
Der mangler altså 169 evalueringsskemaer fra KU svarende til 31%. To institutter skiller sig ud ved at der 
foreligger vurderingsskemaer for 13% hhv. 54% af eksamener med ekstern censur. Samlet set for de to 
universiteter er der modtaget censorevalueringsskemaer fra 71% af de afholdte eksamener. 

Det er som helhed vurderet ikke helt tilfredsstillende og der skal gøres en indsats for at få en større andel af 
evalueringsskemaer i 2020. Evalueringsskemaerne er et vigtigt grundlag til opfølgning på 
eksamenssystemet og om de studerendes rettigheder overholdes. Det gælder særligt ved behandling og 
afgørelser af klage- og ankesager.  

I eksamensbekendtgørelsen §23 står der: ”Censor og eksaminator skal under voteringen tage notater om 
præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal 
opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet”. 

Udformningen af evalueringsskemaernes er meget forskellig for de to universiteterne. Spørgsmålet er om 
skemaerne giver mening for censorerne og støtter dem i at give den relevante evaluering. 

Alle censorer der har udfyldt censorevalueringsskema har angivet at de var tilfredse med afvikling af 
eksamen. Ca. en tredjedel har givet supplerende bemærkninger.  

Bemærkningerne til eksamen har hovedsageligt drejet sig om alt lige fra den overordnede tilfredshed til 
bemærkninger i øvrigt om eksamensforløbet, information, tidsplan etc. 

Flere censorer har givet en grundig beskrivelse af vurderingen af den pågældende eksamen, de 
studerendes præstationer og opfølgende diskussion samt eksaminators forberedelse.  

På KU har der været to eksamensforløb, som har givet anledning til bemærkninger. Den ene om 
udfordringer med registrering og anvendelse af systemet ”Digital eksamen” og en vedrørende 
fremsendelse af materiale til eksamen. De pågældende eksamener er i øvrigt forløbet tilfredsstillende, 
fremgår det af indberetningen. 

4 Eksamensklager/Ankenævn i beretningsperioden 
Opgørelsen over klagesager dækker perioden 2018 og 2019. 

Indenfor de områder der dækkes af Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps har der været 3 klagesager 
på Bachelor niveau og 3 klager på kandidatniveau. 1 klage er ikke færdigbehandlet og de øvrige klager har 
ikke få et medhold i klagen. 

Der har været 1 ankesag i 2019. Klageren har ikke fået medhold. 
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5 Godkendelse af censorer til eksaminer 
Generelt er godkendelse af censorer til eksaminer forløbet tilfredsstillende. Det er fortsat en udfordring i at 
få spredt allokeringen af censorer, så flere censorer allokeres til opgaver.  

6 Høringer og høringssvar 
Science and Technology på Aarhus Universitet har i 2019 foretaget en evaluering af henholdsvis bachelor- 
og kandidatuddannelsen i Agrobiologi + kandidatuddannelsen i Agro-environmental management samt 
kandidatuddannelsen i molekylær ernæring og fødevareteknologi. Censorformanden blev bedt om at give 
udtalelse på rapporten vedrørende evalueringen 

7 Den administrative tilrettelæggelse for censorkorpset 
Censorformand og sekretariatslederen for censorkorpset har deltaget i årsmødet for censorformandskaber 
28 november i Uddannelse og forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

22 januar 2019 blev der afholdt møde i censorformandsskabet, hvor opgaverne i censorformandsskabet 
blev overdraget til det nyvalgte formandskab. 

Der er i 2019 foretaget opdatering af hjemmesiden for Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps. 

De administrative opgaver, som knytter sig til censorkorpset, er forankret hos KU-PLEN. Sekretariatet har 
løst opgaverne på særdeles tilfredsstillende måde.  

Samarbejdet med sekretariatet og sekretærer fra de institutter der anvender censorer fra Det 
Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps andre har fungeret særdeles tilfredsstillende.  

8 Kontakt til censorerne i 2019 
Da kravet om mindst hvert andet år at afholde kontaktmøde med censorerne i censorkorpset bortfaldt i 
2018, besluttede censorformandsskabet at etablere et ”Informationsbrev til censorer i Det 
Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps”. Det første informationsbrev er blevet udsendt marts 2019 og kan 
findes på censorkorpsets hjemmeside https://jordbrugscensor.ku.dk/referater/ . 

9 Plan for censorformandsskabet i 2019 
Der vil være ekstra fokus på at få indhentet evalueringsskemaer fra censorerne, kontakt til censorerne og 
drøftelse situationen omkring ad-hoc godkendelse af censorer. 

 

19-02-2020 

  

Ole Kristensen 

 

Formand for Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps 

https://jordbrugscensor.ku.dk/referater/
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