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Censorvejledning
Censorkorpset
På hjemmesiden findes desuden bl.a., censorformandskabets årsberetninger, samt links til relevante
bekendtgørelser.

Eksterne censorer skal, i flg. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser,
’Eksamensbekendtgørelsen’, BEK nr. 1016, § 22, have:


indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder



specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen



aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og
behov

Derudover er der krav til uddannelsesniveauet for censorer ved Bioanalytikeruddannelsen svarende til et af
følgende:


fuld diplomuddannelse og fem års erfaring som bioanalytikerunderviser inkl. erfaring med vejledning og
eksamination ved bachelorprojekt



påbegyndt masteruddannelse og gennemført første halvdel heraf



uddannelse på master-/kandidatniveau

Censorkorpset beskikkes af Undervisningsministeriet for en fireårig periode, som aktuelt er 1. august 2012 til
31. juli 2016. Det er dog muligt løbende at supplere censorkorpset med censorer, som beskikkes for den
resterende del af en igangværende periode. Ved udløb af en periode, er det muligt at søge genbeskikkelse.

Censorkorpset er landsdækkende, dvs. de fem uddannelsesinstitutioner som udbyder bioanalytikeruddannelsen
i Danmark benytter samme censorkorps. Det betyder bl.a., at der er en forventning om, at censorerne er
indstillet på at rejse i forbindelse med varetagelse af censoropgaver i hele landet.

De eksterne censorer vælger for en fireårig periode et censorformandskab, som for Bioanalytikeruddannelsen
består af en censorformand og to næstformænd (jf.www.biocensor.dk). Censorformandskabet repræsenterer de
eksterne censorer overfor Uddannelsesministeriet og uddannelsesinstitutionerne.

Procedure ved fordeling og varetagelse af censoropgaver
Ved fordeling af censorer til de enkelte eksaminer skal det tilstræbes at der ikke forekommer gensidig og
gentagen censur, jf. Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 714, af 27/06/12 § 27.


Vedr. gensidig censur
Dette omfatter individuel gensidig censur indenfor en periode på to år. Dvs. eksaminator og censor ikke
må ’bytte roller’ og mødes igen i forbindelse med eksaminator/censorarbejde indenfor en periode på to
år.
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Vedr. gentagen censur
er der tale om individuel gentagen censur indenfor en periode på to år, udover én eksamenstermin, ét
semester eller ét halvår. Det er, ved Undervisningsministeriets årlige møde for censorformandskaberne
26.nov. 09, præciseret at det således skal tilstræbes, at den samme censor og eksaminator ikke
sammen må bedømme indenfor en periode på to år.

Censorformandskabet skal i samråd med uddannelsesinstitutionerne fordele censoropgaverne blandt de
eksterne censorer (BEK nr. 714 § 27) og i forbindelse hermed tilstræbe at gensidig og gentagen censur undgås.
Samtidig er det hensigtsmæssigt at samtlige censorer bruges jævnligt, gerne på forskellige niveauer i
bioanalytikeruddannelsen og ved forskellige institutioner og eksamensformer, og dermed holder sig ajour og
oparbejder bred erfaring. Denne fordeling foretages for Censorformandskabet af Professionshøjskolernes
Censorsekretariat.

Uddannelsesinstitutionen informerer inden eksamen censorerne om de gældende regler for uddannelsen, samt
forsyner censorerne med andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed (BEK nr. 714, § 23).
Dette omfatter også information om eksamensform, eksamensplanlægning og honorering.

For at institutionerne kan kontakte censorerne, er det meget vigtigt, at censorer sørger for at melde evt.
ændringer af kontaktoplysninger, især email-adresse, til censorformandskabet/censorsekretariatet. Det
er af stor betydning, at man som ekstern censor prioriterer censorarbejdet, og at man fastholder et givet tilsagn
om at påtage sig en censoropgave, og kun i nødstilfælde, som f.eks. ved sygdom, melder forfald.

Mht. censorers inhabilitet gælder bestemmelserne i forvaltningsloven, kap.2 (Bekendtgørelse af
forvaltningsloven, LBK nr. 1365).

Modulopbygning af bioanalytikeruddannelsen
Bioanalytikeruddannelsen er nu modulopdelt, jf. studieordningen af 23. juli 2009. (Samtlige moduler skal
afsluttes med en eksamen, modul 4, 6, 7, 10 og 14 afsluttes med en ekstern eksamen. Eksaminerne ligger
primært ved modulafslutningen i januar, april, juni og november, der kan dog være eksaminer som gennemføres
som deleksaminer hhv. i løbet af et modul og sidst i et modul med én fælles karakter.

Der vil være stor variation i eksamensformer og måder at planlægge eksamen på, både de fem
uddannelsesinstitutioner og modulerne imellem. Ved alle fem institutioner afsluttes modul 14 med et
bachelorprojekt, men også her kan der være variation i tilrettelæggelse af eksamen og regler for hvorvidt dele af
en rapport kan være fælles for flere studerende.
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Eksamensopgaverne i den modulopbyggede bioanalytikeruddannelse er i nogle tilfælde forholdsvis brede,
rummer elementer af flere fagområder og inddrager emner fra flere laboratoriemedicinske specialer. Det
forventes derfor, at censorerne kan varetage opgaver, som også omfatter andre fagområder og specialer end
de primært er tilknyttet og har erfaring med.

Censors rolle
Ifølge eksamensbekendtgørelsen, skal en beskikket censor virke som censor ved uddannelsens eksterne
prøver og:


påse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser
eller i henhold til bekendtgørelser



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



medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling



og at deres præstation får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om
karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen



censor (og eksaminator) skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personlig brug
ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag, notaterne skal gemmes i et år



ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til
uddannelsesinstitutionen og formandskabet, medvirke ved behandling af klager over prøver

Censor har således en vigtig rolle i forhold til at sikre den studerendes retssikkerhed i forbindelse med
eksamen. Formålet med eksamen er at dokumentere i hvilken grad den studerende opfylder mål og krav, som
er fastsat for uddannelsen og de enkelte fagområder. Censor kan indgå i eksamensdialogen, og stille
uddybende spørgsmål hvis dette skønnes relevant, bl.a. for at sikre at den studerende bliver vurderet svarende
til formålet med eksamen. Censor skal ikke eksaminere eller forberede sig på at gennemføre en egentlig
eksamination. Det er ofte censor som sørger for at tiden overholdes ved mundtlig eksamination, dette bl.a. for at
medvirke til at gældende regler overholdes, og at der gives en ensartet behandling af de studerende.

Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem eksaminator og censor. Ved uenighed om karakteren gives et
gennemsnit af eksaminators og censors karakter, afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger
gennemsnittet midt mellem to karakterer gives den nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste
karakter (jf. Bekendtgørelse om karakterskala, BEK nr.262 § 14). Er der uenighed censor og eksaminator
imellem, om hvorvidt en studerende skal bestå, er censors afgørelse gældende.

I forbindelse med varetagelse af censoropgaver har censorer tavshedspligt svarende til forvaltningsloven kap. 8
(Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr. 1365). Det betyder at censor har tavshedspligt i forhold til hele
eksamensforløbet.

Censorrapporteringer
Efter eksamen har censor pligt til at give en tilbagemelding om eksamensforløbet. Dette gøres ved at udfylde
det elektronisk rapporteringsskema på Censorsekretariatets hjemmeside.
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Uddannelsesministeriet udstikker hvert år et tema og en række spørgsmål i tilknytning hertil, som de beder
censorerne svare på. Disse spørgsmål indgår i censorrapporteringsskemaet, som revideres årligt.
Besvarelserne af spørgsmålene indgår i censorformandskabets årsberetning.

Med henblik på at bidrage til sikring af en høj kvalitet i censorernes opgavevaretagelse og samarbejde med
institutionerne, er det hensigtsmæssigt at uddannelsesinstitutionerne/ eksaminatorerne også har mulighed for at
evaluere censorerne og deres opgavevaretagelse. Et skema til dette brug kan ses på www.biocensor.dk

Censor-stormøde
Censorformandskabet afholder hvert andet år et møde for alle eksterne censorer ved bioanalytikeruddannelsen.
Mødet bidrager til at sikre dialog om udviklingen af bioanalytikeruddannelsen og relevante fagområder. Alle
censorer opfordres derfor til at deltage i disse møder.
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