
CENSORER SØGES 
TIL DE ERHVERVSØKONOMISKE UNIVERSITETSUDDANNELSER 

 
De erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser har stor fag-

lig spændvidde og udbydes på de danske universiteter. 

Lige nu søger vi aftagercensorer  

Næste ansøgningsfrist er 31.05 2018 
 
 
 
 

 
ERFARNE ERHVERVSFOLK 

Censorkorpset for De Erhvervsøkono-

miske Universitetsuddannelser består 

hovedsageligt af censorer, der har en 

aktiv erhvervskarriere som hovedbe-

skæftigelse, og censorerne er derfor 

medvirkende til at sikre uddannelser-

nes relevans i forhold til erhvervsli-

vets behov. 

 
NÆSTE ANSØGNINGSFRIST: 31.5.2018 

Den nuværende beskikkelsesperiode 

løber frem til 31.3.2022, og der opta-

ges løbende nye censorer i censorkorp-

set. 

 
HVORDAN BLIVER DU CENSOR? 

Er du interesseret i at blive censor in- 

den for de erhvervsøkonomiske ud- 

dannelser, kan du gå ind på 

www.censorerne.dk > BLIV CENSOR 

hvor ansøgningsprocessen er beskre-

vet. 

 
KONTAKT 

Sekretariatsleder Klaus Lynbech 

E: sekretariat@censorerne.dk 

T: 8716 3279 

 
Censorformand René la Cour Sell 

Censorkorpset De Erhvervsøkonomi-

ske Universitetsuddannelser 

E: rlcs@eoec.dk 

 

Hvad betyder det at være Aftager-
censor? 

Du er ikke ansat på et af universite-

terne, men er ansat i en virksomhed, 

organisation eller institution, der afta-

ger kandidater fra de Erhvervsøkonomi-

ske kandidatuddannelser. 

At fungere som censor på et dansk uni-

versitet giver dig mulighed for at være 

med til at forbedre de danske, længere-

varende uddannelser, men der er også 

personlige potentialer ved at blive cen-

sor: 

 
 Du er med til at sikre kvaliteten på 

de erhvervsøkonomiske uddannelser 

og dermed de studerendes fremti-

dige værdi for erhvervslivet 

 Du holder dig ajour med dit fagom-

råde 

 Opgaven honoreres efter statens 

takster 

 
Forudsætninger for at blive censor 

Der er en række formelle krav, man 

skal opfylde for at kunne blive censor: 

 
 Du skal indstilles via en institut- el-

ler studieleder på et af universite-

terne 

 Censorer på universitetsuddannel-

serne skal have en relevant forsk-

ningsbaseret uddannelse på kandi-

datniveau 

 Der lægges i den samlede vurdering 

af ansøgningen stor vægt på arten 

og omfanget af ansøgerens rele-

vante erhvervserfaring. 

 

Dine opgaver som censor 

Censor skal overordnet sikre, at der ved 

eksamination sker en  dokumentation 

af de studerendes færdigheder samt af 

målopfyldelsen for uddannelsen, her- 

under bl.a. sikre, at 

 
 prøverne samt kravene til indholdet 

af uddannelsens prøver er i overens-

stemmelse med målbeskrivelser og 

øvrige krav fastsat for uddannelsen 

 prøverne gennemføres i overens-

stemmelse med de gældende regler 

 de studerende får en ensartet og ret-

færdig behandling og præstationen 

en pålidelig bedømmelse 

 
Det er vigtigt at udøve god censorskik, 

hvilket også indebærer sikring af, at ek-

samenssituationen forløber på en kor-

rekt måde, også gerne så de studeren-

des særlige situation (fx nervøsitet) 

håndteres hensynsfuldt og professio-

nelt. 

 
Censorkorpsenes hjemmeside 

www.censorerne.dk indeholder de væ-

sentligste oplysninger om censorinsti-

tutionen og -funktionerne. 
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