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Forord v. censorformand Jon Stokholm 

 
År 2 med Coronabetingede udfordringer og begrænsninger dominerer på mange måder stadig, og 

gør det både vanskeligt, og nødvendigt at fastholde blikket på ”tiden før”. 

Denne årsberetning vedrører netop tiden op til Den Store Nedlukning i marts 2020, og derfor skal 

alene nævnes, at Styrelsen for Uddannelse og forskning den 19. og 25. marts 2020 meddelte de 

nødvendige dispensationer til udvidet adgang til digital eksamen. 

Formandsskabet var fra medio 2018 uden sekretariatsbetjening, og der er derfor undtagelsesvist 

ikke udarbejdet årsberetning for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019. 

Formandsskabet har arbejdet målrettet på at kvalificere sekretariatsbetjeningen. På baggrund af 

interne drøftelser om behov, tilgængelighed og opgaver indledtes dialog med Erhvervsøkonomernes 

Censorsekretariat, KU og Censor-IT, der alle var interesseret i at overtage sekretariatsbetjeningen. 

Forhandlingerne endte med en formel aftale med KU. Processen med kvalificering af 

sekretariatsbetjeningen gav anledning til gode drøftelser om formandsskabets ambition om i højere 

grad end hidtil at frigøre ressourcer til at indgå i flere samarbejder og sammenhænge, fx med andre 

uddannelsers censorformandsskaber og universiteterne om blandt andet prøveformer, normering 

og evaluering. I september 2019 tog formandsskabet således initiativ til et styrket samarbejde med 

Censor-It, og opnåede som den eneste akademiske aktør observatørstatus i Styregruppen i 

Professionshøjskolernes Censorsekretariat. 

Formandsskabet deltog i det årlige Censorformandsskabsmøde i Styrelsen for Uddannelse og 

forskning den 28. november 2019. Særligt databeskyttelse og kvalitetsarbejde i forbindelse med 

akkreditering blev drøftet. 

 

 
Jon S 
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Tal og fakta 
På nedenstående tabel vises antal indskrevne jurastuderende opgjort pr. 1.10.2020 fordelt på de fire 

universiteter fordelt på henholdsvis bacheloruddannelse og kandidatuddannelse. 

Antal studerende 2020 
 

Opgjort pr. 1.10.2020 Bachelor Kandidat 

Københavns Universitet 2.264 1.779 

Aarhus Universitet 1.117 815 

Syddansk Universitet 453 262 

Aalborg Universitet 605 352 

 

Censorformandskabets sammensætning i beretningsåret 

Censorformandskabet bestod i beretningsåret af nedenstående. Tidligere Censornæstformand for 

Københavns Universitet Bent Carlsen blev midtvejs i beretningsåret afløst af Carsten Kristian 

Vollmer. 

Censorformandskabet: 
Censorformand: Højesteretsdommer, Jon Stokholm 

Censornæstformand (Københavns Universitet): Præsident for Østre Landsret, Carsten Kristian 

Vollmer 

Censornæstformand (Aarhus Universitet): Ph.D. Peter Christensen 

Censornæstformand (Syddansk Universitet): Advokat Claus Tolstrup 

Censornæstformand (Aalborg Universitet): Dommer Mette Søndergaard 

Censorformandskabet bistås af: 
Sekretær for Censorformanden: Dommer, Københavns Byret, Jeanett Bukhave 

Sekretær for censorformandskabet: Chefkonsulent og teamleder, Astrid Kirstine Geertz Poulsen 

Mødeaktiviteter 
Censorformandskabet afholder 2 ordinære møder årligt og kommunikerer derudover elektronisk. 

Censorformandskabet har i denne periode holdt møde: 

 Den 17. september 2019 

 Den 10. august 2020 

 
Censorkorpsmøder i Aarhus og København 
Der har ikke været afholdt censorkorpsmøde i indeværende periode. 
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Netværksmøde for studieadministrationerne 
Der har ikke været afholdt netværksmøde i indeværende periode i studieadministrationerne dels 

grundet COVID-19 situationen. Der har dog været løbende vidensudveksling i forhold til afvikling af 

eksamen under nedlukningen. 

Information fra Styrelsen 
Styrelsen har i perioden afholdt et møde. Fokus for mødet i efterårssemesteret 2019 var hvordan 

censorenes input kan bruges systematisk i forhold til arbejdet med institutionsakkreditering. 

Herunder blev betydningen af årsberetningerne drøftet samt de individuelle censorevalueringer. 

Derudover blev GDPR drøftet og hvilken rolle censorformandskaberne har i forhold hertil. 

Arbejdet med Censor IT 
Arbejdet med Censor-IT har kørt på skinner i indeværende periode. Universiteterne udtrykker 

tilfredshed med systemet. 

Censorevalueringer 
Der er i indberetningsåret (1.4.19 – 1.4.20) afleveret censorrapporter for 99,0% af censuropgaverne 

på jurauddannelserne (1624 ud af 1640 opgaver). Overordnet viser rapporterne et positivt resultat. 

På baggrund af de 1624 rapporter har over 90% af censorerne angivet ”Tilfredsstillende” til alle 

spørgsmål undtagen det nye spørgsmål, hvor eksaminatorerne kan evaluere censorerne. Her angiver 

43,2% tilfredshed med censor under eksaminationen. Svarprocenten er dog stadig ikke så høj. 

Eksamensadministration og information – Censorerne er generelt meget tilfredse med den 

information de får fra administrationen i forbindelse med eksamen. Der er flere bemærkninger der 

påpeger, at det ville være en fordel at censorerne fik adgang til E-læringsplatformen Absalon (KU), 

hvor fagets undervisningsmateriale er samlet, som en god forberedelse. 

Fag- og målbeskrivelse – Censorerne føler sig i høj grad oplyst om fagets indhold og læringsmål, 

samt at faget indholdsmæssigt lever op til sin målsætning. 

Eksamensspørgsmål og eksamenspensum – Eksamensspørgsmål og eksamenspensum bedømmes i 

høj grad relevant og dækkende, med gode og brede spørgsmål til de studerende. 

Eksamensform og eksamenssituation – Generelt vurderes det, at der er god overensstemmelse 

mellem eksamensformer og deres egnethed til at vurdere det faglige niveau hos de studerende. Der 

er et par bemærkninger der fremhæver, at eksamener der er afviklet via Skype, på grund af Corona- 

situationen, fungererede udemærket. 

Faglig vurdering – De studerendes faglige niveau vurderes at være som forventet. Nogle vurderes 

over niveau og få andre under niveau. Men overordnet bedømmes det faglig niveau tilfredsstillende. 

Reelt timeforbrug ved eksamen og censur – Generelt er der tilfredshed med timeforbruget. Det 

bemærkes dog, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til forberedelse fx gennemlæsning af større 

opgaver. Det påpeges også, i lyset af Corona-situationen, at der bliver brugt ekstra tid i forhold 

opsætning af digitalt udstyr og teste Skype ved afholdelse af virtuelle eksamener. 

Eksaminatorevalueringer – Det nye spørgsmål vedrørende eksaminatorrapporter gør det muligt at 

eksaminatorerne kan evaluere censorerne. Her har 43,2% angivet, at de er tilfredse med censor, 

men hele 56,4% har ikke svaret på spørgsmålet. Svarprocenten er dermed endnu ikke så høj. Men 

kommentarerne viser tydeligt en stor tilfredshed og ros til censorerne. 



6 
 

 

Karaktergennemsnit på alle 4 universiteter 

 
Universitet Bachelorprojekt Kandidatspeciale Samlet gns. BA udd. Samlet gns. KA udd. 

København (KU)     

2011/12 8 9,79 6,53 8,82 

2012/13 7,89 9,45 6,63 8,79 

2013/14 8,98 9.37 6,77 8,8 

2014/15 8,22 9,32 7,12 8,93 

2015/16 8,77 9,02 7,49 7,52 

2016/17 8,83 9,48 8,39 8,19 

2017/18 9,2 9,5 7,04 8,24 

2018/19 9,1 9,4 6,3 7,8 

2019/20 9 9,6 7,06 8,45 

Aarhus (AU)     

2012 7,8 9 6,1 8,6 

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

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

2015 7,9 9 6,5 8,4 

2016 7,7 8,6 6,9 8,3 

2017 8,2 8,8 6,4 8,5 

2018 8,2 8,8 6,8 8,6 

2019 8,6 8,5 6,9 8,4 

2020 8,2 9,0 6,3 8,6 

Syddansk (SDU)     

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 

2015 9,3 9,7 6,5 9,1 

2016 8,8 9,7 6,9 9 

2017 9,7 10 7,2 9,1 

2018 9,6 9,1 7,9 8,8 

2019 9,5 8,9 7,1 8,6 
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2020 8,6 9,3 6,9 8,8 

Aalborg (AAU)     

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 

2014/15 8,72 8,67 7,19 9,08 

2015/16 8,8 9,7 7,2 8,71 

2016/17 9,7 10,4 7,1 8,92 

2017/18 9,2 9 6,92 8,65 

2018/19 10,5 10,3 7,30 9,34 

2019/20 9,8 10,0 7,26 9,18 
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