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Februar 2020 
Kære Censor 
 
Censorformandskabet inviterer hermed til censormøder: 
Aarhus på Ceres torsdag den 12. marts 2020 kl. 15 – 17.00 
Kolding på UC SYD onsdag den 22. april 2020 kl. 15 – 17.00 
Odense på UCL tirsdag den 15. september 2020 kl. 15 – 17.00 
København på Carlsberg mandag den 16. november 2020 kl. 15 – 17.00 
 
Møderne afholdes regionsvis – og det er op til den enkelte deltager, hvor man tilmelder sig.  
Er du censor i flere fag, kan du selvfølgelig tilmelde dig flere steder. 
I tilfælde af for få tilmeldte til et fags møde aflyses mødet, og censor får tilbud om at deltage i 
fagets møde andetsteds. 
Nogle fag udbydes ikke alle steder – se skema nederst. 
 
Vi ser frem til din deltagelse.  
 
Censorformandskabets opgave: BEK nr 18 af 09/01/2020 
 
§30 
2) rådgive uddannelsesinstitutionerne og Styrelsen for Forskning og Uddannelse på grundlag af 
censorrapporter, jf. § 28, nr. 3, om uddannelsernes kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til 
arbejdsmarkedet og i forhold til videre uddannelsesforløb, 
3) afgive en årlig beretning til uddannelsesinstitutionerne på baggrund af censorernes rapporter, jf. 
§ 28, nr. 3, der indgår i grundlaget for evalueringer af uddannelsen eller faget, 
4) besvare høringer om uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger og væsentlige 
ændringer heri, og 
5) i øvrigt være til rådighed for hverv med tilknytning til censorvirksomheden, som formandskabet 
får tillagt i kraft af andre regler. 
 
Dette er det andet censormøde i beskikkelsesperioden 2018-22. 
 
Møderne afholdes efter denne plan: 
 
Censormøde i Aarhus 
Ceresbyen 24 
8000 Aarhus C 
 

Torsdag den 12. marts 2020 
 

Censormøde i Kolding 
Dyrehavevej 116 
6000 Kolding  
 

Onsdag den 22. april 2020  
 

Censormøde i Odense 
Niels Bohrs Allé 1 
5230 Odense   
 

Tirsdag den 15. september 2020 
 

Censormøde i København  
Humletorvet 3 
1799 København V 
 

Mandag den 16. november 2020 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212486
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Møderne afholdes kl. 15 -17.00. Tilmeldingsfrist er den 2. marts 2020.  
Der vil blive serveret kaffe/te m. kage ved mødet. 
 
Tilmelding sker elektronisk via Censorsekretariatets hjemmeside: 

• Klik på "Invitationer" i højre side 
• Klik på censormødet 
• Marker det fagmøde du vil deltage i 
• Klik derefter på "Tilmeld" nederst på siden 

 
Af hensyn til forplejning og koordinering er sidste frist for tilmelding den 2. februar 2020. 
 
Med venlig hilsen 
Hans Krab Koed 
 
 
NB: Der udbetales honorar til de eksterne censorer for deltagelse (max 2 timer). For eksterne 
censorer refunderes rejseudgifter efter statens gældende regler (billigste rejsemåde). Ved kørsel i 
egen bil anvendes lav km-takst. (Færgebilletter til bil og broafgift dækkes ikke). Censorer ansat i 
læreruddannelsen (interne) søger rejsegodtgørelse ved egen Professionshøjskole.  
Der refunderes ikke parkeringsudgifter. 
 
 

 Aarhus Kolding Odense København 
Bachelorprojekt x x  x 
Billedkunst x   x 
Biologi x  x x 
Dansk x x  x 
Engelsk x  x x 
Fransk    x 
Fysik-kemi  x  x 
Geografi x   x 
Historie x  x x 
Håndværk og Design x  x x 
Idræt x  x x 
Kristendomskundskab/religion x   x 
LG/PL x x x x 
LG/KLM x   x 
Madkundskab x  x x 
Matematik x  x x 
Musik x  x x 
Natur/teknologi    x 
Praktik x x x x 
Samfundsfag x  x x 
Tysk x   x 
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