Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole, videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og censorsekretariater

22. april 2022

Følgebrev til censorbekendtgørelsen
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen orienterer hermed om ny bekendtgørelse
nr. 458 af 19. april 2022 om censorkorps og censorvirksomhed på Uddannelsesog Forskningsministeriets område (censorbekendtgørelsen), som træder i kraft
samtidigt med de nye eksamensbekendtgørelser den 1. september 2022.
Styrelsen henviser til Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458
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Samt til ændringsbekendtgørelse nr. 465 af 19. april 2022 om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser
under Uddannelses- og Forskningsministeriet – link:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/465

Generelle bemærkninger til censorbekendtgørelsen
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Bekendtgørelsesrevisionen af censorområdet er en opfølgning på udstedelsen af
de nye eksamensbekendtgørelser, hvor reglerne om censorerne nu er flyttet til en
selvstændig bekendtgørelse. Revisionen har således ikke været tænkt som en
indholdsmæssig ændring af reglerne. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skal
derfor bemærke, at konkrete forslag til ændring af bestemmelser ikke er imødekommet, med mindre de var nødvendige af forståelsesmæssig årsager.
Styrelsen gør opmærksom på, at bekendtgørelsens formål og anvendelsesområde
fremgår af kapitel 1 i bekendtgørelsen.
Det er præciseret i bekendtgørelsens § 3, stk. 3, at universiteternes udbud af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser er omfattet af censorbekendtgørelsens kapitel 3.
Styrelsen bemærker, at HD-uddannelserne henregnes til reglerne i kap. 2 i censorbekendtgørelsen. Begrundelsen er, at HD-uddannelserne er diplomuddannelser, hvorfor de henhører under den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelse.
Dette fremgår i øvrigt allerede af HD-uddannelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 774 fra 2018), jf. § 9, stk. 1. Styrelsen har ligeledes valgt at præcisere
dette i § 16, stk. 2, i censorbekendtgørelsen.
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
§ 8. Bestemmelsen fastlægger, hvad der kan ske ved en censors forfald.
Styrelsen bemærker, at udtrykket: "hvor det ikke har været muligt" giver universitetet mulighed for at udøve et skøn i forhold til muligheden for at tilkalde en anden
censor. Det er herved ikke angivet mere præcist, hvornår noget kan betragtes som
muligt/umuligt. Skønskompetencen er overladt til universitetet.
§ 12, stk. 4. Bestemmelsen fastlægger, at formandskabet i særlige tilfælde kan
beskikke censorer til enkeltstående opgaver.
Styrelsen bemærker, at bestemmelsen dermed omfatter personer uden for censorkorpset, idet medlemmer af censorkorpset i sagens natur allerede er beskikket.
§ 21. Bestemmelsen beskriver censorernes medvirken til kvalitetssikringen af uddannelser på det erhvervsrettede område.
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Styrelsen bemærker, at når der, jf. § 21, stk. 1, nr. 3, ikke er fastsat et specifikt
tidspunkt for indgivelse af årsberetningen, er det overladt til censorformandsskabet at aftale nærmere herom med de enkelte uddannelsesinstitutioner. Styrelsen
er dog indstillet på at indsætte en fast dato, hvis det ved en senere revision af bekendtgørelsen efterspørges.
§ 23. Bestemmelsen beskriver hvad uddannelsesinstitutionen skal gøre i tilfælde
af en censors "pludselige forfald".
Styrelsen bemærker, at bestemmelsen giver uddannelsesinstitutionen mulighed
for at udøve et skøn i forhold til at vurdere, hvornår der er tale om pludseligt forfald. Det er herved ikke angivet mere præcist, hvornår noget kan betragtes som
pludseligt forfald. Skønskompetencen er overladt til uddannelsesinstitutionerne.

Med venlig hilsen
Rikke Lise Simested
Specialkonsulent
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