
 

 

Refusionspolitik vedr. transport og politik vedr. bl.a. hotelophold for censorer 
 

Universitet Transport Hotelophold Diæter 

Aarhus 
Universitet 

Der refunderes rejseudgifter til 
billigste offentlige transportmiddel 
eller til benyttelse af egen bil til 
rejsen, hvis offentlig transport ikke er 
den optimale løsning ud fra et 
omkostningsmæssigt og tidsmæssigt 
synspunkt. 

 

Taxakørsel refunderes kun i de 
tilfælde, hvor det af tidsmæssige 
årsager er nødvendigt for at nå frem 
til tiden og offentlig transport ikke er 
muligt. Det skal dokumenteres, 
hvorfra og hvortil der er kørt - og 
hvorfor taxa er anvendt 

Hotelværelse refunderes, hvis 
bestillingen er foretaget af 
instituttet - og alene, hvis der 
er tale om rejseafstande, hvor 
det ellers ikke er muligt at nå 
frem til eksamens start. I 
praksis vil det sige, at der 
alene dækkes hotelværelse 
ved mundtlige eksaminer, 
hvor censor kommer fra 
København - og eksamen 
starter kl. 9.00 i Aarhus. 

På censorrejser 
ud over 24 
timer afregnes 
der ikke efter 
regning, men 
efter diæter 
(statens takst), 
dog således at 
gratis måltider 
under opholdet 
medfører 
reduktion i 
time- og 
dagpenge. 

    

Syddansk 
Universitet 

SDU refunderer transport i egen bil 
eller offentlig transport svarende til 
alm. standardklasse (ej business 
class). Vi dækker desuden taxa fra 
stationen til campus. 
SDU benytter ikke fly 

Hotelophold dækker vi 
såfremt censor har opgaver 
fordelt over flere dage. Så 
bestiller og betaler vi gerne et 
hotel mellem dagene. En 
sådan bestilling skal gå 
igennem 
Studiekontakten/sekretariatet. 
Hvis censor kommer langvejs 
fra og skal påbegynde 
censuren om morgenen, 
dækker vi også hotel, hvis 
censor ankommer dagen 
forinden. 

 

    

Aalborg 
Universitet 

Som udgangspunkt er det sekretæren 
for uddannelsen, som booker rejsen 
/hotelophold. På den måde sikre vi, 
at det er den billigste 
flybillet/togbillet som på det givne 
tidspunkt er mulig og som passer 
med rejsetiderne til eksamen. For 
censor betyder det også, at han/hun 
ikke skal lave et udlæg og dermed 
skal vente flere uger på at få pengene 
refunderet. 

 
Taxi kan benyttes til og fra 
banegård/busterminal/lufthavn, 

Der tillades kun 
hotelophold, hvis 
eksamen strækker sig 
over 2 eller flere dage, 
eller hvis eksamen ligger 
så tidligt, at censor ikke 
kan nå frem med et 
tidligt fly eller på anden 
vis komme frem til 
eksamen. Vores 
mundtlige eksaminer 
starter normalt kl. 8.30. 
Der kan dispenseres 
afhængigt af, hvor censor 

Juridisk 
Institut 
arrangerer 
frokost til 
censor, 
hvis 
eksamen 
strækker 
sig over 
frokost 
eller hvis 
eksamen 
starter 
eller 



 

 

 

 når tjenstlige forhold 
nødvendiggør dette, eller når 
afrejse/ankomst finder sted i de 
tidlige morgentimer eller sent 
aften. 

 
Der betales ikke for taxikørsel 
ved restaurantbesøg under 
ophold, og ved kørsel i øvrigt 
henholdes til, at dette 
fortrinsvis sker med statens 
eller andre offentlige 
befordringsmidler. 

er bosiddende. Hvis det 
eksempelvis betyder, at 
censor skal køre fra 
bopælen kl. 04.00, så kan 
vi tilbyde en overnatning. 
Dette er en individuel 
vurdering fra gang til 
gang. 

 
Som udgangspunkt 
booker sekretæren 
hotellet, så vi benytter 
Statens hotelaftaler. Hvis 
censor selv booker hotel, 
og hvis 
hoteldispositionsbeløbet 
overskrides i henhold til 
statens takster, skal den 
rejsende selv betale det 
resterende beløb. 

slutter til 
frokost. 

    

København 
Universitet 

Der refunderes rejseudgifter til 
billigste offentlige transportmiddel 
eller til benyttelse af egen bil til 
rejsen, hvis offentlig transport ikke er 
den optimale løsning ud fra et 
omkostningsmæssigt og tidsmæssigt 
synspunkt. 

 
Taxakørsel refunderes kun i de 
tilfælde, hvor det af tidsmæssige 
årsager er nødvendigt for at nå frem 
til tiden og offentlig transport ikke er 
muligt. Det skal dokumenteres, 
hvorfra og hvortil der er kørt - og 
hvorfor taxa er anvendt. 
KU benytter ikke fly. 

Hotelværelse refunderes, 
hvis bestillingen er 
foretaget af censor selv 
og overholder statens 
hoteldispositionsbeløb 
på 1.000 kr., når der er 
tale om rejseafstande, 
hvor det ellers ikke er 
muligt at nå frem til 
eksamens start. 

 
I praksis vil det sige, at 
der alene dækkes 
hotelværelse ved 
mundtlige eksaminer, 
hvor censor kommer fra 
Jylland - og eksamen 
starter kl. 9.00. 
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