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Formandskabsmøde HD 2.3.2016 

Dagsorden 

1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde EØ+HD 26.11.2015 

Orientering 

2.  

a. Mødenotater fra formandsmøder 11.11.2015 og 14.12.2015 – Bilag  

b. Møde med Martin Teilmann, formand for Censorudvalget 

c. Møde med Lars Melgaard, formand for HD-fællesudvalget 

d. Møde i censorformandskredsen under Styrelsen for Videregående Uddannelser 

e. Efteruddannelse – gør det en forskel, fyraftensmøde på CBS 

Drøftelse 

3. Ny HD-linje i Innovation Management, herunder besættelse af ny næstformands-

post – Bilag 

4. Studenterklager og ankenævnssager 

5. Aflønning af censorformand og censornæstformænd – Bilag 

Beslutning 

6. HD-censorkorpset, antal censorer/censuropgaver, introduktionsmøder m.v. – Bilag 

7. Allokering af censornæstformænd inden for eget næstformandsområde samt ef-

terbearbejdning i forhold til årsberetning – Bilag 

8. Årets temaer fra Styrelsen for Videregående Uddannelse til årsberetning 2016: 

Gruppeprøver samt Karaktergivning, herunder læringsmål (samme temaer som 

2015) 

 

9. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder 

 

10. Evt. 

Ad 1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde EØ+HD 26.11.2015 

Godkendt jf. bilag. 

Ad 2a. Mødenotater fra formandsmøder 11.11.2015 og 14.12.2015 – Bilag 

 Med henvisning til HD-korpsets opgave med også at vurdere uddannelsernes kvalitet 

og relevans opfordrer NFÅ næstformændene til at deltage i forårets censormøder på 
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universiteterne i det omfang det kan lade sig gøre, og hvor det er relevant. Transport 

vil blive dækket i den forbindelse. KL rundsender snarest muligt datoer for møderne. 

 LinkedIn-forum - KL sender invitationer til censornæstformændene. Alle censorer vil 

blive inviteret til at deltage. 

 Der blev udtrykt ønske om at få adgang til bilagene fra formandsmøderne. 

 Introduktionsmøder for nye censorer vil indtil videre kun blive afholdt for EØ-

censorer, da der p.t. er lukket for tilgang til HD-korpset (jf. også pkt. 6). 

Ad 2b. Møde med Martin Teilmann, formand for Censorudvalget 

Møde 13.1.2016 med Martin Teilmann, formand for censorudvalget og Anne Kamper fra 

Styrelsen for Videregående Uddannelse, samt NFÅ, RlCS og KL. 

 

Der er umiddelbart en fælles forståelse af, at ekstern censur ved afsluttende prøver 

fortsat skal bestå (for HD både ved afgangsprojekt på HD 1. del og HD 2. del). Der kigges 

på, om censorformandskaber på universitetsuddannelserne igen skal rådgive universite-

terne om kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet svarende til for-

mandskaber under de erhvervsrettede videregående uddannelser. 

Ad 2c. Møde med Lars Melgaard, formand for HD-fællesudvalget 

Lars Meldgaard gav bl.a. udtryk for, at censorbestemmelserne på tværs af eksamensbe-

kendtgørelserne bør harmoniseres. 

 

HD-fællesudvalget har udarbejdet en oversigt over klager og anker, som behandles på 

næste formandskabsmøde. 

 

KL undersøger, om formandskabet kan få adgang til referater fra HD-fællesudvalgets 

møder. 

Ad 2d. Møde i censorformandskredsen under Styrelsen for Videregående Uddannelser 

Jf. bilag omdelt på mødet. Hovedpointerne fra mødet var: 

 Censorudvalget ser ikke lige så kritisk på censorinstitutionen som Kvalitetsudvalget. 

 Der ligger ikke umiddelbart nemt tjente penge i en ændring af censorinstitutionen 

 Censorordningen er meget dansk – hvad er den gode begrundelse? 

 En af modellerne bliver givetvis større selvbestemmelse til institutionerne 

 Mange ser mening i ekstern censur ved afsluttende prøver 

 Kan censorer anvendes til kvalitetssikring? 

 Hvordan sikres de studerendes retssikkerhed? 

 Hvordan kan organiseringen af censorkorpsene se ud - større korps/landsdækkende 

korps? 

Ad 2e. Efteruddannelse – gør det en forskel, fyraftensmøde på CBS 

Betalingsuddannelserne er en vigtig indtægtskilde for universiteterne, men synes ikke 

alle steder at have topledelsens bevågenhed i samme omfang som dagstudierne. 

 

HD ligger dog nogenlunde stabilt i produktionen (jf. også pkt. 9). 
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HD giver adgang til masteruddannelser, hvilket der ikke synes at være stor opmærksom-

hed på. Dette kan skabe en fødekæde til masteruddannelserne. 

 

HD-uddannelsernes faglighed og krav vurderes at ligge højt, også mere end andre di-

plomuddannelser (fx diplom i ledelse og lignende). 

Ad 3. Ny HD-linje i Innovation Management, herunder besættelse af ny næstformandspost – 

Bilag 

 CBS opretter en ny HD-linje med start 2016. 

 Jf. HD-bekendtgørelsen skal der være en næstformands for hver af uddannelsens 

specialiseringer. 

 Jf. eksamensbekendtgørelsen vælges censornæstformænd af censorerne, og der af-

holdes derfor valg til posten efter indkaldelse af kandidater. Er der ingen kandidater 

ved opstillingsfristens udløb udpeger formandskabet en næstformand til posten. 

 Indkaldelse af kandidater, udskrivning af valg m.v. afventer dog endelig bekræftelse 

fra CBS om at uddannelsen er oprettet. KL tjekker med CBS, hvornår dette kan forven-

tes afgjort. 

 Udvidelsen af formandskabet skal finansieres ved en udvidelse af rammen for hono-

rartimer for formandskabet. 

Ad 4. Studenterklager og ankenævnssager 

NFÅ har modtaget en oversigt over klager og anker på HD-uddannelserne. Niveauet ser 

fornuftigt ud. Oversigten behandles på næste formandskabsmøde. 

Ad 5. Aflønning af censorformand og censornæstformænd – Bilag 

 Forskellen mellem aflønning af censornæstformænd og censorformand blev diskute-

ret, jf. ny timefordeling vedtaget i 2013. 

 Formandskabets og censornæstformændenes opgaver/funktionsbeskrivelse samt evt. 

fremtidig sammenlægning af poster tages op på kommende møde. NFÅ, LB og KL for-

bereder oplæg til punktet. 

 Evt. ændringer i timefordelingen skal tidligst gælde fra næste beskikkelsesperiode. 

Ad 6. HD-censorkorpset, antal censorer/censuropgaver, introduktionsmøder m.v. – Bilag 

Opgørelse af omfanget af censuropgaver samt censorernes aktivitet viser, at censor-

korpset er for stort til at alle censorer kan have en jævnlig kontakt med området. Der er 

derfor stoppet for nybeskikkelser til HD-korpset indtil videre. 

 

Evt. beslutning om afbeskikkelse af inaktive censorer afventer ny opgørelse efter som-

mereksamen. I den forbindelse er det overvejet, at censorer der ikke har udfyldt profil-

oplysninger vil blive afbeskikket. 



 

4 

Ad 7. Allokering af censornæstformænd inden for eget næstformandsområde samt efterbe-

arbejdning i forhold til årsberetning – Bilag 

Censornæstformændene skal fortsat censurere på tværs af institutionerne. Allokering 

kan foregå ved at kontakte institutionen direkte (jf. brev om dette, sendt til institutio-

nerne). Alternativt kan sekretariatet kontaktes med oplysning om mulige datoer, og der 

vil så blive søgt efter muligheder blandt bestillingerne. 

 

Censorrapporter behandles på næste møde. 

Ad 8. Årets temaer fra Styrelsen for Videregående Uddannelse til årsberetning 2016: Gruppe-

prøver samt Karaktergivning, herunder læringsmål (samme temaer som 2015) 

NFÅ+KL udarbejder underspørgsmål til temaerne, som vil indgå i den samlede opsamling 

til årsrapporten. 

Ad 9. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder 

 PT 

▫ Mens målbeskrivelser som regel er direkte tilgængelige er det sværere at få enkel 

adgang til fagbeskrivelser med omkringliggende oplysninger om fx pensum, fagom-

råder m.v. 

 MV 

▫ HD ØP og HD SCM oplever stigende interesse, men HD FR har oplevet et stort fald 

2014 til 2015, særligt på AAU og SDU. Andre uddannelser og rådgivningscertifice-

ringer fylder mere, hvilket giver en afledt effekt på HD. MV-noter vedlægges refera-

tet til orientering og inspiration. 

 JJ 

▫ JJ vil udarbejde statistik for sit område, jf. MV's. 

 LB 

▫ Har holdt møde med CBS vedr. plagiatsager. Der savnes klar kommunikation til 

censorerne vedr. procedurer og forholdsregler. 

▫ CBS vil lægge normkatalog på hjemmeside. 

▫ Der opleves ofte problemer med Skype-eksaminer. Anføres evt. som opmærksom-

hedspunkt i årsrapporten. 

 PT 

▫ Optaget er ikke stort, hvilket kan skyldes manglende klar kommunikation fra CBS' 

side. Uddannelsen synes ikke højt prioriteret på CBS. 

▫ HD IB på engelsk er i støbeskeen. 

 MB 

▫ Har i januar censureret på HD-MM 1. semester ("Markedsføring på professionelle 

markeder B2B" på SDU med Thorkild Knudsen samt "Anvendt Markedsanalyse" på 

CBS med Per Bergfors). For begges vedkommende var der tale meget fine opgaver 

og meget kompetente mundtlige besvarelser fra eksaminanderne. Niveauet var ef-

ter MB's mening meget højt taget i betragtning af, at det er efter kun et semesters 

undervisning. De behandlede emner er særdeles relevante for et job i erhvervslivet. 

▫ Det er svært at komme igennem til Thomas Preetzmann, AU-BSS. 
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▫ Der er en stor grad af koordination mellem de udbydende institutioner, og faget 

opleves generelt som velkørende. 

Ad 10. Evt. 

 Det aftaltes værdien af censorordningen samt organiseringen af censorkorpsene ta-

ges op på næste formandskabsmøde. 

 Jf. pkt. 9 udarbejdes en skabelon for ønskede oplysninger i bestillinger, som sendes til 

eksamensplanlæggerne. 

 Vedr. fagkvalifikationer udarbejdes en særskilt liste for HD-uddannelserne. Censor-

næstformændene udarbejder oplæg inden for eget område. HD-fællesudvalget ind-

drages i arbejdet. Behandles på næste formandskabsmøde. 

 Der skal oprettes en FAQ for censorerne på hjemmesiden. Alle opfordres til at ind-

sende spørgsmål løbende. 




