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Åbenhedspolitik for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps  

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps' (DEC) overordnede opgave er at sikre, at de stu-

derende får en fair og korrekt bedømmelse, de studerendes retssikkerhed samt at regler 

og bestemmelser vedr. eksternt bedømte eksaminer på universiteterne og HD-

uddannelserne følges. 

Censorerne er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser og formandskaber-

ne er demokratisk valgt blandt og af censorerne. Formandskaberne repræsenterer cen-

sorerne i censorkorpsene over for universiteterne og Styrelsen for Videregående Ud-

dannelser. Styrelsen for Videregående Uddannelser fastlægger rammerne for censor-

korpsenes virke, og universiteterne finansierer driften af censorkorpsene, formandska-

berne og censorsekretariatet. 

Formandskabernes opgave er at udfylde rammerne og løse opgaverne. Det gør vi ved at 

samarbejde tæt med de relevante ledelsesniveauer på universiteterne og have dialog 

med Styrelsen for Videregående Uddannelser. Derudover sikres dialog med korpsenes 

ca. 800 censorer gennem årlige censormøder rundt om i landet, gennem nyhedsbreve 

og information via hjemmesiden www.censorerne.dk. 

Ligeledes er der etableret en praksis med introduktionsmøde for nye censorer for at 

sikre, at de møder de studerende og universiteterne professionelt. 

Som offentligt finansieret funktion er det vigtigt, at alle interessenter kan få indsigt i, 

hvordan vi varetager og forvalter opgaverne. DEC ønsker derfor på en klar, tydelig og 

letforståelig måde at give alle interesserede mulighed for at få indsigt i DEC's virkefelt og 

formandskabernes og censorsekretariatets arbejde. Det gør vi ved at offentliggøre alle 

oplysninger om os selv og de sammenhænge, vi deltager i. 

Vi bestræber os på at være åbne og imødekommende over for alle, der ønsker at vide 

mere om vores virke og på løbende at mødes med forskellige interessenter for at sikre 

den fortsatte dialog og informere om vores arbejde. 

Tilgængelige oplysninger er fx 

 Årsrapporter 

 Alle ikke-personfølsomme dokumenter og oplysninger, herunder bl.a. referater fra 

- formandskabsmøder 

- dekanmøder 

http://www.censorerne.dk/
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- møder med institutionerne 

 Etiske retningslinjer for censorernes virke (Best Practice – God censorskik) 

 Tilrettelæggelsesplaner og gennemførelse af tværgående censur 

 Information om og kontaktoplysninger for medlemmerne af formandskaberne 

 Løbende vedligeholdelse af relevante regelsæt og bestemmelser på 

www.censorerne.dk 

 Løbende udsendelse af nyhedsbreve til censorerne og offentliggørelse på 

www.censorerne.dk 

Fortrolighed 

DEC's virksomhed indebærer ofte håndtering af personfølsomme oplysninger. Det er 

derfor en helt afgørende forudsætning for DEC's arbejde, at interessenter trygt og i for-

trolighed kan stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for formandskabernes og 

censorsekretariatets behandling af en given sag. 

 

Derfor vil alene oplysninger, der respekterer dette, blive offentliggjort. I forbindelse med 

referater fra formandskabsmøderne kan der derfor forekomme punkter, der er anony-

miserede og fokuseret på de generelle aspekter af en sag eller blive anført som lukket 

punkt. 
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