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ÅRSBERETNING 2013-2014 

Censorformandskabet for de erhvervsøkonomiske bachelor-, 

master- og kandidatuddannelser 
 

Beretningen dækker perioden 1.10.2012-31.7.2014 

Præambel 

Beretningen dækker en længere periode end normalt, da der af praktiske grunde er 

implementeret en ny periode for årsberetningerne. Årsberetningerne dækker således 

fremover perioden fra august til juli det følgende år mod tidligere oktober til september. 

 

Beretningerne vil dermed være synkroniseret med årsberetningerne for HD-uddannel-

serne, hvor perioden er betinget af ministeriets afleveringsfrister vedr. censorårsberet-

ninger for de erhvervsrettede videregående uddannelser. 

Indledning 

De erhvervsøkonomiske bachelor-, master- og kandidatuddannelser udbydes på følgen-

de universiteter: CBS – Copenhagen Business School, Aarhus Universitet – School of 

Business and Social Sciences (AU-BSS), Roskilde Universitet (RUC), Syddansk Universitet 

(SDU) samt Aalborg Universitet (AAU). 

 

Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, master- og kandidatuddannelser 

arbejder naturligt meget tæt sammen med Censorkorpset for HD-uddannelserne, da 

den overvejende del af censorerne er beskikket i begge korps. De to korps har endvidere 

fælles sekretariatsbetjening, ligesom formandskabsmøderne i vid udstrækning er afholdt 

i fællesskab. 

1. Censorformandskabet 

Formandskabet for Censorkorpset de erhvervsøkonomiske bachelor-, master- og kandi-

datuddannelser består af censorformanden og fem censornæstformænd, der ligeledes 

respektive er kontaktcensorer for de fem universiteter. 

Censorformandskabet pr. 1.5.2014 

I forbindelse med påbegyndelsen af ny beskikkelsesperiode pr. 1.4.2014 blev der afholdt 

valg til formandskabet. Valget blev gennemført i en åben proces, hvor alle censorerne 

blev opfordret til at stille op til en af posterne i formandskabet. 

 

Der var kampvalg til næstformandsposterne for AU-BSS, CBS, RUC, SDU. Formandspo-

sten samt næstformandsposten for AAU blev besat ved fredsvalg, da der kun var opstil-

let én kandidat til posterne. 

 



4 

Valgdeltagelsen var på ca. 30 %, og valghandlingen blev gennemført elektronisk via 

korpsets administrations- og allokeringssystem, Censor IT.  

 

Det nyvalgte formandskab tiltrådte pr. 1.5.2014. Formandskabet består af: 

Censorformand René la Cour Sell 
Direktør, cand.scient.soc., HA 

Censornæstformand/kontaktcensor 
Aalborg Universitet, AAU 

Poul Due 
Direktør, cand.oecon. 

Censornæstformand/kontaktcensor 
Aarhus Universitet, AU-BSS 

Annette Bang Andersen 
Planlægningschef, cand.merc. og E*MBA 

Censornæstformand/kontaktcensor 
Copenhagen Business School, CBS 

Peter Carøe 
Direktør, cand.merc. 

Censornæstformand/kontaktcensor 
Roskilde Universitet, RUC 

Maria From 
Direktør, cand.scient.soc., HA 

Censornæstformand/kontaktcensor 
Syddansk Universitet, SDU 

Povl Tiedemann 
cand.merc. 

 

Censorformandskabet frem til 30.4.2014 

Formandskabet bestod i beretningsperioden frem til ny beskikkelsesperiode og for-

mandskabsvalgets afholdelse af følgende: 

Censorformand René la Cour Sell 
Direktør, cand.scient.soc., HA 

Censornæstformand/kontaktcensor 
Aalborg Universitet, AAU 

Poul Due 
Direktør, cand.oecon. 

Censornæstformand/kontaktcensor 
Aarhus Universitet, AU-BSS 

Flemming Adamsen 
Statsaut. revisor, HD 

Censornæstformand/kontaktcensor 
Copenhagen Business School, CBS 

Mads Bjerre 
Direktør, HD 

Censornæstformand/kontaktcensor 
Roskilde Universitet, RUC 

Annette Bang Andersen 
Planlægningschef, cand.merc. og E*MBA 

Censornæstformand/kontaktcensor 
Syddansk Universitet, SDU 

Erik Strøjer Madsen 
Lektor, cand.oecon. 

2. Censorkorpsets sammensætning 

Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, master- og kandidatuddannelser 

har pr. 1.4.2014 703 censorer. Heraf er ca. 70 % aftagercensorer. Det er fortsat for-

mandskabets mål – uddannelsernes sigte taget i betragtning – at holde andelen af afta-

gercensorer så høj som muligt. Hovedparten af censorerne er samtidig medlemmer af 

Censorkorpset for de HD-uddannelserne. 

 

Alle censorer har fremlagt dokumentation for kandidatgrad eller tilsvarende for at blive 

indstillet til beskikkelse for perioden 2014-2018. Der er således nu registreret eksa-

mensbeviser for samtlige censorer i censorkorpset. 

 

Kønsfordelingen i censorkorpset er fortsat skæv. Efter nybeskikkelsen af censorkorpset 

er andelen af kvinder fortsat blot 19 %. Det er positivt, at andelen af kvinder i formand-
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skabet er øget, og der vil fortsat blive arbejdet på – forventet i samarbejde med universi-

teterne – at sikre en større andel af kvinder i censorkorpset. De primære kriterier for 

beskikkelse til censorkorpset vil fortsat være faglige kvalifikationer og relevant erhvervs-

erfaring. 

 

Aldersprofilen for censorkorpset er efter nybeskikkelsen stabil i forhold til foregående 

periode, og andelen af censorer under 55 år er fortsat 49 % (opgjort pr. 31.7.2014) 

sammenlignet med opgørelsen på samme tidspunkt i 2013. 

 

 
Der er efter nybeskikkelsen af censorkorpset pr. 1.4.2014 ikke konstateret problemer 

med at sikre censorer til sommereksaminerne 2014, selvom censorkorpset ved starten 

af beskikkelsesperioden 2014-2018 blev reduceret med ca. 35 %. Derfor vil den hidtidige 

praksis med efterbeskikkelse i løbet af perioden blive fortsat. Der vil blive efterbeskikket 

censorer to gange årligt. 

 

I forbindelse med nybeskikkelsen af censorkorpset er der genbeskikket 628 censorer og 

nybeskikket 75. I forbindelse med genbeskikkelsesproceduren valgte 457 censorer ikke 

at genansøge, og der er således genbeskikket 58 % i forhold til ultimo den foregående 

periode. 

 

I nedenstående figur kan man i overbliksform se fordelingen af gen-/nybeskikkede samt 

aftager-/universitetsansatte ('interne') censorer (andel af censorkorpset for beskikkel-

sesperioden 2014-2018). 
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30%
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21%

Aldersfordeling i Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, 
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Jf. nedenstående er der 1.2.2014 indført elektronisk registrering af censorernes alloke-

ringer. Det vil derfor fra næste beretningsperiode være muligt at afgive en række stati-

stiske oplysninger, som det ikke inden for et rimeligt resurseforbrug er muligt at angive 

for tidligere allokeringer. 

 

Ud fra de nuværende erfaringer forventes der årligt ca. 5.000 allokeringer til censurop-

gaver på de fem universiteter. Censuropgaverne spænder fra mundtlig eksamination af 

1 specialestuderende over 20-40 studerende i 1-2 dage til 100 studerendes skriftlige 

prøver. 

 

Fagligt spænder censorkorpset meget bredt, idet de erhvervsøkonomiske universitets-

uddannelser har en meget stor faglig spændvidde. Censorkorpset adskiller sig derfor fra 

de fleste andre censorkorps på universitetsniveau. 

 

Censorerne dækker et eller flere af de faglige områder, der er angivet i bilag 1. 

 

3. Årets arbejde i Censorformandskabet 

Systemunderstøttelse af censorallokering 

I efteråret 2013 påbegyndtes implementeringen af et elektronisk allokeringssystem i 

samarbejde med Censorkorpset for HD-uddannelserne. 

 

Dermed er den hidtidige praksis, hvor allokeringen af censorerne var uddelegeret til 

institutionerne, ophørt. Formandskaberne har samarbejdet med institutionerne om 

implementeringen, og allokering af censorer fungerer dermed principielt efter eksa-

mensbekendtgørelsens § 52, stk. 1.1 Formandskabet kan derfor med tilfredshed konsta-

                                                            
1 Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørel-

sen), bekendtgørelse nr. 670 af 19.6.2014  

70%
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tere, at allokering af censorer til censuropgaverne nu følger bekendtgørelsens regler for 

dette. 

 

Systemet – Censor IT – er udviklet af Professionshøjskolernes Censorsekretariat og er i 

forbindelse med implementering tilpasset brugen for De Erhvervsøkonomiske Censor-

korps. Systemet blev påbegyndt implementeret i november 2013 og var fuldt implemen-

teret for kommende allokeringer pr. 1.2.2014. 

 

Systemet har fået en overvejende positiv modtagelse fra brugerne, og institutionerne er 

generelt tilfredse med at anvende det, om end ændringen af vante rutiner og tilpasnin-

gen til nye også i enkelte tilfælde naturligt nok har medført sporadisk modstand. 

 

Der pågår et fortsat løbende arbejde med at tilpasse og justere systemet i dialog med 

institutionerne. 

Censorrapporter 

Med indførelsen af allokeringssystemet er censorrapporterne samtidig digitaliseret, 

hvilket letter opsamling af censorernes bemærkninger til prøverne betragteligt. Samtidig 

er rapporteringen næsten fuldstændig, der er således afleveret rapporter for over 99 % 

af censuropgaverne registreret i systemet i perioden 1.2.2014-31.7.2014. 

Censorformandskabsmøder 

Der har været afholdt 6 formandskabsmøder i beretningsperioden. Møderne er frem til 

sommer 2013 afholdt delvist som fællesmøder med formandskabet for Censorkorpset 

for HD-uddannelserne og i den resterende periode herefter som fællesmøder mellem de 

to censorformandskaber. 

 

Følgende temaer har bl.a. været behandlet på møderne: 

 Implementering og drift af Censor IT 

 Finansministeriets bekendtgørelse vedr. timegrænser for censorer (125-timersreglen) 

 Evaluering af censorordningen 

 Institutionernes digitalisering af eksamen vedr. skriftlige opgaver 

 Valgprocedure for censorformandskabsvalg 

 Funktionsbeskrivelser for censorformand og censornæstformænd 

 Indførelse af jævnlige nyhedsbreve til censorerne 

 Uddannelsernes fag- og målbeskrivelser. Der blev gjort opmærksom på, at målbeskri-

velserne i flere tilfælde ikke var fyldestgørende i forhold til at give karakter efter ka-

rakterbekendtgørelsen.   

 Beskikkelsesprocedure 

 Surveys blandt censorerne vedr. dels digitalisering af eksamen, dels åbenhed og de-

mokrati i censorkorpset 

 Ny procedure vedr. censorudpegning til ankesager 
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Høringer 

Der er ikke afgivet høringssvar i beretningsperioden. 

Kontaktmøder – ministeriet/styrelsen 

Der har været afholdt følgende møder med Styrelsen for Videregående Uddannelser 

(UDS): 

 20.11.2012: Gensidig præsentation efter valg af Peter Carøe som ny formand for HD-

censorkorpset. 

▫ Det forventes at censorerne maksimalt har 125 timers censur pr. semester, hvilket 

af formandskabet tolkes som 250 timer pr. år, pr. censorkorps, dvs. i alt maksimum 

500 timer for censorer, der er tilknyttet begge korpsene. 

▫ Herudover blev drøftet emner vedr. HD-uddannelserne. 

 22.11.2012: Orientering fra de erhvervsøkonomiske censorformandskaber vedr. ud-

vikling og implementering af Censor IT. 

▫ Ministeriet udtrykte interesse for et bredere perspektiv på Censor IT eller lignende i 

forhold til censorkorpsene generelt. 

 2.12.2013: Censorformanden mødtes sammen formand for Censorkorpset for HD-

uddannelserne samt sekretariatslederen med repræsentanter for Styrelsen for Vide-

regående Uddannelser. Herunder blev den nydannede styrelse præsentret for for-

mændene og temaer vedr. den forestående nye beskikkelsesperiode, herunder for-

mandskabsvalg, blev drøftet. 

Kontaktmøder – censorerne 

Der er afholdt møder med censorerne i efteråret 2012, hvor samlet ca. en femtedel af 

censorerne deltog. På møderne drøftedes bl.a.: 

 kvalitet og vedligehold i uddannelserne 

 habilitet og gentagen censur  

 mål- og fagbeskrivelser ved bedømmelse 

 ministerielle og lovgivningsmæssige forhold 

 

Ligeledes har der ikke i beretningsperioden været afholdt kontaktmøder med uddannel-

sesinstitutionerne i vinteren 2012-13. 

 

Censorformanden mødtes 15.8.2013 sammen med censorformanden for Censorkorpset 

for HD-uddannelserne samt sekretariatslederen samlet med dekaner/repræsentanter 

for de udbydende uddannelsesinstitutioner. Følgende temaer blev drøftet: 

 Ændring af censorformandskabernes aflønningsmodel samt den indbyrdes fordeling 

mellem institutionerne af bidraget til vedr. formandskabernes virke 

 Implementering af Censor IT 

 Beskikkelses-/genbeskikkelsesprocedure 

 Censorernes rolle i forbindelse med institutionsakkreditering 

 Digitale bedømmelsesmaterialer til censorerne samt eksamen generelt 
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4. Censorernes arbejde 

Censorrapporter 

Frem til indførelsen af allokeringssystemet Censor IT har modtagelsen af censorindbe-

retninger inden overgangen til digitale indberetninger været præget af uregelmæssig-

hed. Der er endvidere i dette materiale kun få bemærkninger. 

 

Med overgangen til digital administration af censorallokeringen er også censorindberet-

ningerne blevet digitaliseret. Dette har medført at der foreligger indberetninger på mere 

end 99 % af censuropgaverne, hvilket vurderes at være væsentligt højere end tidligere. 

 

Modtagelsen af rapporterne i censorsekretariatet har tidligere været præget af en vis 

uregelmæssighed, og det kunne ikke konstateres, i hvilket omfang rapporter for censur-

opgaverne blev modtaget. 

 

Samtidig vil den digitale indrapportering skabe mulighed for en mere systematisk op-

samling af indrapporteringen angående faglighed, læringsmål mv. Der foreligger i beret-

ningsperioden dog kun digitale indberetninger fra censorerne for hovedparten af prø-

verne i foråret og sommeren 2014, da systemet først er fuldt implementeret pr. 

1.2.2014. Samtidig skal der tages højde for en vis tilvænningsperiode for censorerne, og 

materialet er derfor ikke fuldt dækkende for beretningsperioden. 

 

Der vil fra årsberetningen 2014-2015 og fremefter være et væsentligt mere solidt fun-

dament at vurdere uddannelserne ud fra, ligesom de statistiske data også vil dække hele 

perioden. 

 

Af de digitale indberetninger, der relaterer sig til en del af prøverne fra systemets indfø-

relse i december 2013 og frem til sommeren 2014 er der modtaget 2.346 censorrappor-

ter dækkende ca. 46.000 eksaminander,2 og heri er der afgivet vurderinger og supple-

rende bemærkninger i 562 rapporter, hvoraf i 290 rapporter i hovedsagen er afgivet 

positive kommentarer eller kommentarer der ikke direkte vedrører det eksamensfaglige. 

 

I censorrapporterne kan der afgives vurderingen "Tilfredsstillende" eller "Ikke tilfredsstil-

lende" inden for følgende områder: 

 Eksamensadministration og information 

 Fag- og målbeskrivelse 

 Eksamensspørgsmål og eksamenspensum 

 Eksamensform og eksamenssituation 

 Faglig vurdering 

 Reelt timeforbrug ved eksamen og censur 

                                                            
2 Der er ikke tale om unikke studerende. Tallet er opgjort ud fra den registrering, der foreligger i 

Censor IT. Da det ikke altid er tilfældet, at evt. ændringer i antal studerende, der faktisk delta-
ger i eksamen, bliver meldt ind til censorsekretariatet, er opgørelsen ikke præcis. 
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Der er samlet set afgivet kritiske bemærkninger til områderne. Det skal bemærkes, at 

den samme censorrapport kan have kritiske vurderinger inden for flere områder. 

Eksamensadministration 
og information 

Fag- og 
målbeskrivelse 

Eksamensspørgsmål 
og -pensum 

Eksamensform 
og -situation 

Faglig 
vurdering 

Reelt 
timeforbrug 

41 34 26 52 100 84 

 

På baggrund af tallene vurderes det, at der ikke er store problemer inden for de er-

hvervsøkonomiske uddannelser generelt. Universiteterne har direkte adgang til censor-

rapporterne og kan derfor reagere på forhold, hvor censor påpeger uhensigtsmæssige 

forhold vedr. faglige spørgsmål. 

 

Det relativt høje antal kritiske vurderinger vedr. Faglig vurdering hænger sammen med, 

at der er en tendens til, at syge-/omprøver generelt ligger lavere ift. det faglige niveau, 

der opleves ved de ordinære prøver. 

 

Flere censorer oplever at timenormeringerne ikke altid står mål med den nødvendige 

indsats i forhold til bedømmelserne. Særligt i forbindelse med indførelse af nye systemer 

til digital forvaltning af eksamensopgaver har nogle censorer oplevet at bruge meget tid 

på at sætte sig ind i det nye system. 

Informationen fra uddannelsesinstitutionerne 

Det kan konkluderes ud fra den kontakt sekretariatet har med korpsets censorer, at 

information vedr. prøver generelt er tilfredsstillende. 

 

Dette punkt forholder sig også til det nye allokeringssystem. Systemet er i løbende ud-

vikling og bliver derfor tilpasset, så det efterkommer de krav som censorerne har til in-

formation og lignende vedr. prøver. 

 

Der efterspørges dog generelt bedre information om censornormer. 

Områdets udvikling 

Årsværksproduktionen er generelt stigende. For de fem universiteter, der udbyder er-

hvervsøkonomiske universitetsuddannelser, ser billedet således ud: 

STÅ-produktion, erhvervsøkonomiske bachelor-, master- og kandidatuddannelser 

Institution 2009 2010 2011 2012 2009->2012 

AAU 707,8 703,1 702,4 774,6 9,4% 

AU-BSS 2.979,3 3.047,0 3.050,0 3.069,8 3,0% 

CBS 7.626,8 7.846,2 8.320,6 8.588,0 12,6% 

RUC 27,3 27,1 222,6 211,2 673,5% 

SDU 1.904,1 2.094,2 2.108,0 2.446,0 28,5% 

Samlet 13.245 13.718 14.404 15.090 13,9% 

Tabel 1. Tallene er opgjort pr. 1.10. det pågældende år. AU-BSS er opgjort inkl. Herning-campus. 
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Stigningen i antallet af STÅ giver en forventet øget mængde censuropgaver. Censorfor-

mandskabet har derfor fortsat fokus på at supplere censorkorpset med relevante kom-

petencer for at kunne imødekomme efterspørgslen. 

 

 
 

5. Klager og ankesager 

Der er for beretningsperioden ikke lykkedes at indhente sammenlignelige tal for klager 

og anker. Antallet af klage- og ankesager vurderes dog at ligge stabilt på et relativt lavt 

niveau. 
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Bilag 1 

Oversigt over fagkvalifikationer 

Faglige områder for Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske bachelor-, master- og 

kandidatuddannelser: 

 

Fagkvalifikationer 
Erhvervsjura 
Erhvervsøkonomi 
Finansiel rådgivning 
Finansiering 
Informatik og IT - Databehandling 
Informatik og IT - Datalogi 
Informatik og IT - Informatik 
Innovation og entreprenørskab 
International Business - politik 
International Business - økonomi 
Kommunikation 
Logistik og forsyningskæder 
Management/ledelse - Politik og filosofi 
Management/ledelse - Psykologi 
Management/ledelse - Sociologi 
Markedsføring 
Matematik 
Metode og videnskabsteori 
Miljøforhold 
Nationaløkonomi 
Oplevelsesøkonomi og serviceledelse 
Organisation 
Organisation - Kvalitetsstyring 
Organisation - Strategi 
Projekt- og produktionsstyring 
Regnskabsvæsen og økonomistyring 
Revision 
Skatteret 
Statistik 
Sundhedsøkonomi 
Value Chain Management 
Økonomi- og processtyring 

 

 

 


