
Procedure ved censors forfald 
 

Nedenstående er en vejledning til, hvordan situationen bedst gribes an ved censors forfald. 

Hjemmel: I eksamensbekendtgørelsens §54 står følgende: 

§ 54. Ved en censors forfald, hvor det ikke har været muligt at tilkalde en censor, kan universitetet udpege 
en person som censor, som opfylder kravene i § 57. 

Stk. 2. Universitetet orienterer hurtigst muligt censorformandskabet om udpegning efter stk. 1. 

 

1. Ingen censorer byder på en bestilling 
I tilfælde hvor en bestilling har været sendt til forespørgsel til alle censorer uden at nogen har budt på 
opgaven gøres følgende: 

A. Tilretning af bestillingen.  
Alt efter prøvetype er der flere ting, der kan skrues på – se appendix. 
Hvis prøven ikke kan tilrettes og genudsendes, gå til B. 

B. Forespørgslen sendes som akutforespørgsel. 
C. §54 aktiveres: 

a. Universitetet udpeger en censor 
b. Censor-IT kontaktes med oplysning om hvilken censor, der skal påsættes prøven 
c. Censorformanden informeres 

 

2. Censor melder afbud til en allokeret prøve 
I tilfælde hvor en censor melder afbud til en allerede allokeret prøve gøres følgende: 

A. Det tjekkes om andre censorer har budt på opgaven i første runde og de kontaktes evt.  
B. Hvis der er mere end tre uger til prøven afholdes kan bestillingen sendes ud igen på normal vis.  
C. Hvis der er under tre uger til prøven afholdes udsendes en akutforespørgsel. 
D. §54 aktiveres 

a. Universitetet udpeger en censor 
b. Censor-IT kontaktes med oplysning om hvilken censor, der skal påsættes prøven 
c. Censorformanden informeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Appendix 
Mulige tilrettelser på en bestilling som kan overvejes. Hvis det giver mening tilrettes bestillingen og 
genudsendes: 

Store prøver Mange studerende – stor 
timebelastning 

Opsplitning i mindre. 
Anbefaling kunne være max 
30 timer pr bestilling 

 Flere datoer for mundtlig 
eksamen 

Opsplitning på dage – en 
anbefaling kunne være max 2 
dage pr bestilling. 

Specialer/projekter: 
Enkeltafleveringer med 
mundtligt forsvar 

Koblede bestillinger med for 
mange forskellige 
kvalifikationer i feltet 
kvalifikation 1 -> feltet af 
mulige censorer er for 
snævert 

Overvej om der kan ændres i 
kvalifikationerne. Ved koblede 
prøver ser algoritmen kun på 
kvalifikation 1. 

 Koblede bestillinger med en 
fornuftigt antal af mulige 
censorer  

Overvej om datoen for den 
mundtlige prøve kan ændres 

 Enkeltbestilling -> opgaven er 
for lille til at censorerne gider 
at sætte en hel dag af til det 
mundtlige forsvar 

Overvej om prøven kan kobles 
med andre lignende specialer 
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