
1 

 

 

 

 
 

 

 

Censorformandskabet for Jura 
Årsberetning 2015 
For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 



2 

 

 

Indhold 

 

 

1. Indledning 
2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 
3. Antal studerende 
4. Censorkorpset 

4.1. Beskikkelse af nye censorer samt efterbeskikkelser 
4.2. Velkomst til nyt censorkorps herunder afholdelse af 
censorarrangementer 

5. Censorformandskabet 
5.1. Valg af censorformandskab 
5.2. Afholdte møder 
5.2. Ny censorformandssekretær 
5.3. Etablering af sekretariat/hjemmeside 

 
6. Dekanmøder /møder med universiteterne 

 
7. Kontakt til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 

 
8. Gruppeprøver 

 

9. Karaktergennemsnit på alle 4 universiteter 
 

10. Overblik over brugen af intern/ekstern censur på de fire universiteter 

11.Digitalisering af eksamensopgaver 

12. Reglen om loft for brug af censorer (125 timer) 

13.Klagesager 

14. Akkrediteringsinstitutioner 
 

15. Kontakt til diverse aftagerpaneler 
 

16. Afslutning 



3 

 

 

1. Indledning 
 

I medfør af eksamensbekendtgørelse 670 af 19.juni 2014, § 52 stk. 2, nr. 3 skal 
censorformandskabet som led i kvalitetssikringen af uddannelsernes prøve- og evalueringssystem 
afgive en årlig beretning til universiteterne. Denne beretning er censorformandsskabets første og 
vedrører perioden 1. april 2014 til 31. marts 2015. 

 
Dele af oplysningerne i rapporten er indhentet med hjælp fra henholdsvis Københavns, Århus, 
Syddansk samt Aalborg Universitet. 

 
 
 

2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 
 

Formandskabet sammensætning: 
 

Censorformand: Højesteretsdommer, Jon Stokholm 

Censornæstformand (Københavns Universitet): Præsident for Østre Landsret, Bent Carlsen 

 
Censornæstformand (Aarhus Universitet): Forhenværende Stiftamtmand, Peter 
Christensen 

Censornæstformand (Syddansk Universitet): Konsulent, Kaj Egon Hansen 

Censornæstformand (Aalborg Universitet): Præsident ved Retten i Aalborg, 

Christian Lundblad 
 

Censorformandskabet bistås af: 
 

Sekretær for Censorformanden: Vicepræsident i Sø- og Handelsretten, 
Lotte Wetterling (i perioden frem til 

31.12.14) 
 

Pr. 1.1.15 og fremadrettet, Dommer, 
Københavns byret (pt. kst. ld), Jeanett 
Bukhave 

 
Sekretær for censorformandskabet: AC-fuldmægtig, Heidi Guldborg 
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3. Antal studerende 2014 
 

På nedenstående tabel vises antal jurastuderende opgjort pr. 1.10.2014 
 

Opgjort pr. 1.10.2014 Bachelor Kandidat 

Københavns Universitet 2311 2231 

Aarhus Universitet 1316 975 

Syddansk Universitet 477 273 

Aalborg Universitet 353 173 

I alt 4457 3652 

 
  
 

 
4. Censorkorpset 

 

4.1. Beskikkelse af nye censorer samt efterbeskikkelser 
 

Censorformandskabet afsluttede i februar 2014 ansøgningsrunden vedr. censorater på 
jurauddannelserne i Danmark til den aktuelle periode fra 1. april 2014 til 31. marts 2018. 

 

Censorformandskabet modtog ca. 370 ansøgninger og indstillede, efter en samlede vurdering, af 
kravene i eksamensbekendtgørelsen, udvælgelseskriterier, som geografisk placering/spredning i 
forhold til alle 4 universiteter, fordeling af censorer indenfor forskellige ansættelsesområder, samt 
efter høring af universiteterne, 235 ansøgere. 

 

På baggrund af censorformandskabets indstillinger beskikkede Styrelsen for Universiteter og 
Internationalisering, de indstillede censorer. Samtlige ansøgere modtog omkring den 1. februar 
svar fra sekretariatet om deres ansøgning var imødekommet eller ej. 

 

Der er efterfølgende blevet beskikket yderligere 4 censorer, der ved registreringsfejl ikke var 
omfattet af den oprindelige beskikkelse. Med en enkelt undtagelse har censorformandskabet 
henvist senere ansøgere til at søge ved næst komne ansøgningsrunde. 

 

Alle nye henvendelser med ønske om at blive censor bliver gemt hos sekretariatet og ansøgerne 
får besked om, at de vil blive kontaktet, når ny ansøgningsrunde påbegyndes. Der er stor interesse 
for at blive censor på jurauddannelserne. 

 

Lister med oversigt over censorer er sendt til universiteterne og fremgår ligeledes af hjemmesiden 
www.juracensor.dk. 

http://www.juracensor.dk/
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Enkelte censorer har efter tildeling af primær universitet sendt ansøgning til censorformandskabet 
med ønske om et andet primær universitet. Ansøgningerne har primært været begrundet i 
censorenes bestående tilknytning til et universitet og er derfor imødekommet. 

 

4.2 Velkomst til nyt censorkorps herunder afholdelse af censorarrangementer 
 

Alle nye censorer modtog i forbindelse med deres beskikkelse et velkomstbrev fra 
censorformandskabet med oplysninger om censorarrangementer, lovgivningsmæssige betingelser 
samt praksis vedr. hvervet som censor. Alle censorer er, som tidligere beskrevet, ligeledes blevet 
tilknyttet et primær universitet. 

 

Der blev afholdt censormøder, hvor alle censorer, aftagerpaneler, ledelse og administration på 
henholdsvis Københavns-, Aarhus-, Odense- samt Aalborg Universitet var inviteret. Møderne fandt 
sted, den 27. samt 28. august 2014 i henholdsvis København og Aarhus. 

 

På møderne var der flere oplægsholdere og emnerne var bl.a. studieordninger, evaluering, 
eksamensformer, strategiske opgaver, ECTS-labels og faglig kompleksitet, den nye karakterskala, 
”God censorskik” m.v. 

 

Tilbagemeldingerne på møderne har været positive og det er ambitionen, at der ca. hvert andet år 
afholdes et lignende arrangement. 

 
 

5. Censorformandskabet 
 

5.1. Valg af censorformandskab 
 

Af § 51 i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 
(eksamensbekendtgørelsen) fremgår, at det hidtidige censorformandskab, i samråd med det 
ny beskikkede censorkorps, skal afholde valg af nyt formandskab, hvorfor der i februar 2014 
blev sendt brev til censorkorpset med informationer omkring mulighederne for at opstille til 
valget. 

 

Det hidtidige censormandskab stillede alle op til genvalg og blev i marts 2014 genvalgt ved 
fredsvalg. 
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5.2. Afholdte møder 
 

Censorformandskabet har holdt møde: 
 

 Den 16.6.2014. 

 Den 3.11.2014. 

Næste møde afholdes 7. maj 2015. 
 

Censormøderne blev afholdt den 27. samt 28. august, i henholdsvis København og Aarhus. 
 
 

5.3 .Ny sekretær for censorformanden 
 

Jeanett Bukhave, Dommer, Københavns byret, afløste pr. 1.1.2015 Lotte Wetterling, 
Vicepræsident i Sø- og Handelsretten, som sekretær for censorformanden. 

 

5.3. Etablering af sekretariat/hjemmeside 
 

Censorformandskabet har med etablering af et censorsekretariat ligeledes fået oprettet en 
hjemmeside www.juracensor.dk. Siden bliver løbende opdateret og der er links til alle 
universiteterne. 

 
 

6. Dekanmøder /møder med universiteterne 

På Københavns Universitet er dialogen med censorformandskabet formaliseret ved 2 møder årligt 
med ledelsen på KU, senest den 12. november 2014, næste gang 11. maj 2015. På AU, SDU samt 
AAU er der løbende kontakt mellem ledelsen og den respektive næstformand på det pågældende 
universitet. 

 
 

7. Kontakt til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 

Der er løbende kontakt med Styrelsen og i 2014 har der været en del kontakt i forbindelse med 
beskikkelser, efterbeskikkelser, reglen om loft for brug af censorer, karakterbekendtgørelsen, brug 
af censorer fra andre censorkorps m.v. 

http://www.juracensor.dk/
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8. Gruppeprøver 

Gruppeeksamen er som bekendt genindført som en mulighed på landets universiteter. 
Nedenstående er en opgørelse over de universiteter, i dette censorkorps, der har valgt at 
genindføre gruppeeksamen som eksamensform1. 

Københavns Universitet: 
 

Der er gruppeeksaminer på Bachelor uddannelsen, men i begrænset omfang. P.t. er 
der gruppeeksamen på 2 fag, samt på Bachelorprojektet. Det ene fag er med tvunget 
gruppedannelse/gruppeeksamen, mens det andet fag og Bachelor projektet er 
valgfrit. Fagene p.t. er uden censur, men det kan naturligvis ændre sig fremadrettet. 
Bachelor projektet er med censur. 

 

Aarhus Universitet: 
 

Juridiske Institut på AU har fusioneret med Handelshøjskolen i Aarhus. 
Uddannelserne er endnu ikke 100 % harmoniseret, hvorfor der p.t. ikke er helt 
identiske eksamensformer på uddannelserne. Der er på den tidligere del af 
Handelshøjskolens jurauddannelse enkelte gruppeeksamener, hvor der på 
jurauddannelse på AU, ikke bliver afholdt gruppe eksamener. 

 

Aalborg Universitet: 
 

Alle Bachelor projekter samt Kandidatspecialer der er udarbejdet i grupper bliver 
afholdt som gruppeeksamen. Herudover er der både på 1. semester, 6., 8. og 9. 
semester projekter, der afsluttes med gruppeeksamener. 

 

Syddansk Universitet: 
 

På 1. semester er der en gruppeeksamen i forfatningsret, og på kandidatdelen en i 
civilproces, begge fag uden censur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
Eksamensbekendtgørelsen ”§ 4. Universitetet fastsætter ud fra faglige hensyn i studieordningen, om en prøve 

tilrettelægges som en individuel prøve eller som en gruppeprøve. Når en prøve tilrettelægges som en gruppeprøve, fastsætter 
universitetet samtidig, hvor mange studerende der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve, og om den studerende i stedet 
kan vælge en individuel prøve. Ved såvel en individuel prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse 
af de studerendes præstationer og gives individuelle karakterer." 
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9. Karaktergennemsnit på alle 4 universiteter 
 

Universitet Bachelorprojekt Kandidatspeciale Samlet gns. 
BA udd. 

Samlet gns. 
KA udd. 

København     

2011     

2012     

2013     

2014     

Aarhus     

2011 7,8 8,9 6,2 8,6 

2012 7,8 9,0 6,1 8,6 

2013 7,5 8,7 6,5 8,4 

2014 7,7 8,8 6,5 8,4 

Syddansk     

2011 9,3 10 6,8 8,8 

2012 9,1 9,4 6,9 8,7 

2013 9,3 9,7 6,5 8,9 

2014 9,2 9,7 6,6 9,0 

Aalborg     

2011/12 9,7 9,5 7,08 8,65 

2012/13 10,1 10,1 6,94 9,19 

2013/14 9,3 10,4 6,97 8,93 

 

Ovenstående tabel viser for AU samt SDU gennemsnit opgjort ud fra kalenderåret. AAU 
samt KU (mangler at modtage KUs tal) har opgjort deres gennemsnit pr. semester hvor det 
strækker sig over to kalender år. 

 
 
 

10. Overblik over brugen af intern/ekstern censur på de fire universiteter 

Censorformandskabet konstaterede på et møde i juni 2014 at alle 4 universiteter 
overholder eksamensbekendtgørelsens krav om, at minimum 1/3 af alle prøver skal 
dækkes af ekstern censur. Der var dog stor forskel fra universitet til universitet i hvor 
stor grad der anvendes ekstern censur. 

 

Det er censorformandskabets opfattelse, at netop ekstern censur skal ses som en 
kvalitetssikring af uddannelserne, og derved så vidt det er muligt, opretholdes. Flere 
universiteter havde som led i en besparelse skåret ned på den eksterne censur. 
Aarhus Universitet var det universitet der i videst omfang gør brug af ekstern censur. 
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11. Digitalisering af eksamensopgaver 

SDU har i en længere periode kørt med digitale opgavebesvarelser. AU begyndte 
ligeledes i 2014 at indføre digitalisering af eksamensopgave. AAU er stadig i 
opstartsfasen. Der foreligger ingen oplysninger fra KU. 

 
 

12. Reglen om loft for brug af censorer (125 timer) 

I August måned sendte censorformandskabet en mail ud til administrationen samt ledelsen på de 
4 universiteter og gjorde opmærksom på 125 timers reglen/cirkulæret vedr. dette. ”Cirkulære om 
timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag” (særligt fokus på bilag 3, pkt.6). 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=5373 

 

Dette skete på baggrund af, at censorformandskabet var blevet bekendt med, at Rigsrevisionen 
havde fokus på 125 timers reglen vedr. brug af censorer. Max 125 timer pr. halvår/semester. 

 

Efter censorformandskabets orienterende mail rejste universiteterne tvivl om reglens anvendelse 
og fortolkning, heriblandt hvordan reglen kan administreres/kontrolleres. 

 

Ordlyden i cirkulæret er som følgende: 
 

”6. Ved tilrettelæggelse af censur skal det tilstræbes, at der så vidt muligt ikke tillægges den 
enkelte censor et højere timetal end 125 censortimer pr. semester/halvår.” 

 

Efter drøftelse med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, udsendte 
censorformandskabet en præcisering til universiteterne samt censorerne: 

 

”Bestemmelsen, også kaldet 125 timers reglen, går i korte træk ud på følgende: 
 

 Censorer må max have 125 timer pr. semester. 

 Cirkulæret omfatter alle censorer i korpset, både uddannelsescensorer samt 
aftagercensorer2. Uafhængig om de er privat eller offentligt ansatte og uafhængig af, om 
de er i arbejde, pensioneret eller andet. 

 

 Cirkulærets ramme på 125 timer har bl.a. til formål at sikre, at ansatte på offentlige 
uddannelsesinstitutioner (de universitetsansatte censorer) kan varetage deres hovedstilling 
på betryggende vis. Men cirkulæret gælder også for aftagercensorerne. 

 
 

 

2 Eksamensbekendtgørelsen § 52. Censorformandskabet fordeler efter samråd med universitetet eller universiteterne opgaverne til 

censur blandt censorerne i censorkorpset, jf. dog § 58, stk. 4. Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, sådan at censorerne 
jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver. Hvor censorkorpset dækker flere universiteter, skal censorerne så vidt muligt 
tildeles censoropgaver ved mere end et universitet i beskikkelsesperioden, jf. § 58, stk. 3. Ved fordelingen tages der hensyn til eventuelle 
særlige forudsætninger med hensyn til censors fagkyndighed i forbindelse med de enkelte prøver. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=5373
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 Reglen om de 125 timer pr. censor pr. semester, gælder derfor både for 
uddannelsescensorer samt for aftagercensorer. Det skal derfor heller ikke tillægges 
betydning, om censuropgaverne er foretaget ved et´ eller flere universiteter eller om det 
drejer sig om mundtlige eller skriftlige eksamener. 

 

På baggrund af ovenstående påhviler det hermed den enkelte censor, at oplyse det universitet 
han/hun er blevet spurgt om at påtage sig en censoropgave for, hvis de 125 timers overskrides. 

 

Det er samtidig universiteternes opgave at oplyse censorerne om ca. timeantal ved diverse 
censoropgaver.” 

 
 

13. Klagesager 

Censorformandskabet ønskede på et møde i efteråret 2014 at få et indblik i 
håndteringen af interne klagesager. 

 

Der skelnes i bekendtgørelsen ikke mellem intern og ekstern bedømmelse, hvorfor 
der på universiteterne i praksis heller ikke differenceres i deres procedure i 
behandlingen af klager, uanset om prøven er intern eller ekstern. 

 

Hvis klagen ankes er der samme procedure mht. inddragelse af Ankenævn uanset om 
det gælder en intern eller ekstern bedømmelse. 

 

Det er censorformandskabets ønske fremadrettet, i de kommende årsberetninger, at 
se nærmere på antallet af klager, både interne samt eksterne, på de enkelte 
universiteter. 

 
 

14. Akkrediteringsinstitutioner 

Censorformandskabet har ikke p.t. noget formaliseret eller direkte samarbejde med 
akkrediteringsinstitutionerne. Censorformandskabet bliver løbende orienteret om 
universiteternes kvalitetsarbejde og bidrager med spørgsmål og forslag. 

 

15. Kontakt til diverse aftagerpaneler 

I forbindelse med censorarrangementet i august 2014 var samtlige aftagerpaneler på 
de fire universiteter inviteret. 
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16. Afslutning 

2014 har censorformandskabet haft fokus på samarbejdet mellem universiteterne og 
til styrkelse heraf etableret et fælles censorsekretariat samt gennemført forbedringer 
af faste procedurer og fælles retningslinjer universiteterne i mellem. 

 

Censorindberetningerne foretages og indhentes på de respektive universiteter og der 
har ikke været nogle tilbagemeldinger fra universiteterne til censorformandskabet 
der giver anledning til bemærkninger. 

 

Censorformandskabet vi fortsat arbejde for en harmonisering af 
censorindberetningerne/evalueringerne. Det er derfor til overvejelse, i samarbejde 
med universiteterne, at disse i fremtiden indhentes centralt evt. fra 
censorsekretariatet. 
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