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REFERAT AF MØDE I CENSORFORMANDSSKABET 
 
TORSDAG DEN 11. JANUAR 2018 KL. 11:00-14:00, 
DESIGNSKOLEN KOLDING 

Deltagere:  
Lars Juel Thiis, formand 
Jakob Brøndsted, næstformand – arkitektur 
Anne Louise Bang, næstformand – design 
Ion Meyer, næstformand – konservering 
Christian Koch Ramsing, administrationschef, Arkitektskolen Aarhus 
Marianne Gyldendal, studiechef, KADK 
Mikael Sorknæs, studie- og efteruddannelseschef, Designskolen Kolding 
 
Referent: 
Monica Mikkelsen, Arkitektskolen Aarhus 

REFERAT 
 
1) Udpegning af censorer til fælles censorkorps 

Censorformandskabet foretog den første behandling af de 532 ansøgninger 

om beskikkelse til det kommende censorkorps i perioden 2018-2022. 

Ansøgningerne forventes færdigbehandlet på det kommende møde, hvor 

censorsekretariatet har forberedt yderligere analyser af ansøgernes 

sammensætning (fx hvem af ansøgerne, der har været anvendt i det 

tidligere censorkorps – og hvem i det tidligere korps, der ikke har søgt). 

Det blev besluttet, at de enkelte skoler og næstformænd i censorkorpset 

skulle kigge nærmere (indenfor deres eget fagområde) på de yderligere 

analyser af ansøgernes sammensætning og vurdere, om der er behov for at 

få flere censorer end de allerede ansøgte inden for de forskellige faglige 

felter. 

Samtidig skulle formandsskabet også vurdere til næste møde, om der var 

indkommet ansøgninger, som ikke levede op til det faglige niveau og derfor 

ikke kunne komme i betragtning i den kommende beskikkelsesperiode. 
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Censorformandsskabet havde efter ansøgningsfristen modtaget 

nogle for sent indkomne ansøgninger. Det blev besluttet at vente 

med at give disse ansøgninger en tilbagemelding på, om deres 

ansøgning kunne komme i betragtning. Censorformandsskabet 

ønskede først at kigge nærmere på, om de ansøgninger, der var 

kommet indenfor tidsfristen dækkede den høje faglighed og de 

kvalifikationer, som formandsskabet ønskede i den kommende 

beskikkelsesperiode. 

 

Censorformandsskabet drøftede, om der i løbet af den kommende 

beskikkelsesperiode var mulighed for at optage yderligere i 

korpset. Jævnfør bekendtgørelsen kan der inden for perioden 

beskikkes supplerende censorer, herunder i de tilfælde, hvor der 

er behov for censorer med særlig viden og kompetencer samt 

hvis nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset. 
 

 

2) Censor-IT system  

Censorformandsskabet fik demonstreret professionshøjskolernes 

censorsystem ”Censor-IT”. Systemet kan uden større tilpasninger 

anvendes på de tre skoler.  

Professionshøjskolerne ejer censor-IT, og systemet koster 30.000 

kr. årligt.  

Systemet vil kunne tages i anvendelse ved vintereksamen 

2018/2019. 

Censorformandsskabet drøftede, hvor vigtigt det var, at 

ansøgernes kvalifikationer er rigtigt angivet i databasen, så 

systemet ikke udvælger en censor indenfor et fag vedkommende 

ikke er velegnet til. Designet af filtrene i systemet skal udtænkes af 

censorformandsskabet og skolernes faglige ledelse. 

  

Efter præsentationen af censorsystemet ”Censor-IT” valgte 

censorformandskabet, at der skulle arbejdes videre med 

anskaffelse af systemet. 
 
Bilag: PowerPoint præsentation af ”Censor-IT” systemet  

 

3) Orientering om mødet den 18. december 2017 ved Styrelsen 

for Forskning og Uddannelse.  

Lars Juel Thiis og Christian Koch Ramsing deltog i mødet i 

december, der handlede om censorområdet. 

Censorformandskaberne ved universitetsuddannelserne og de 

videregående kunstneriske uddannelser var inviteret til møde med 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse om etableringen af et 
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introduktionskursus for censorer. Styrelsen ville gerne tilbyde et 

online-kursus til censorerne, der introducerer til love og regler på 

området og en forklaring på, hvad censoropgaven i det hele taget 

går ud på. Censorformændene ved universitetsuddannelserne og 

de videregående kunstneriske uddannelser bakkede generelt op 

om ideen, men flere ønskede det fælles kursus suppleret af lokale 

og mere fagnære censorkurser. 

 

 

4) Næste møde 

Censorformandsskabet besluttede at næste møde skulle afholdes i 

begyndelsen af marts på KADK. Der vil efter mødet blive oprettet 

en Doodle, så der kan findes en ny mødedato. 

På det kommende møde skal censorformandsskabet også 

begynde at kigge på årsberetningen. 

  

5) Eventuelt 

Der var intet til eventuelt. 
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