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RETNINGSLINJER FOR INTERN CENSUR VED DPU  
 

 

 

På DPUs uddannelser anvendes intern censur ved mundtlige og gradue-

rede skriftlige prøver, hvortil der ikke anvendes ekstern censur; eneste 

prøveform, der alene kan bedømmes af én eksaminator, er ikke-graduerede 

skriftlige prøver. Som følge af forøgelsen af intern censur i 2017-studieord-

ningerne og i lyset af, at der ikke findes et regelsæt for området, har Stu-

dienævnet udarbejdet nedenstående retningslinjer, der bør følges, så vidt 

det er fagligt og bemandingsmæssigt muligt.  

1. Udpegning: Interne censorer udpeges af afdelingslederen ud fra krite-

rier oplistet i punkt 1.2 og 1.3 (for Masteruddannelser af koordinatorer i 

samråd med relevante afdelingsledere)  

1.2 Kvalifikationer  

 Intern censor skal som hovedregel være en underviser tilknyttet det 

fagmiljø, uddannelsen hører under; såfremt faglige hensyn taler for 

det, kan der udpeges interne censorer fra andre fagmiljøer  

 Ph.d.-studerende og videnskabelige assistenter med kandidatgrad 

og undervisningserfaring inden for det pågældende fagområde kan 

udpeges som interne censorer; dog kun hvis eksaminator også er 

underviser fra fagmiljøet  

 Intern prøve kan ikke afholdes alene med ph.d.-studerende/viden-

skabelige assistenter som eksaminator og intern censor  

 

1.3. Habilitetsspørgsmål  

 Gensidig censur skal i videst muligt omfang undgås  

 En ph.d.-studerende kan ikke fungere som censor for sin vejleder & 

vv.  

 Intern censor må så vidt muligt ikke have undervist/vejledt på det 

pågældende modul op til den pågældende eksamenstermin; hvor 

dette ikke kan lade sig gøre, er det specielt vigtigt at observere pkt. 

2 om rollefordeling under eksamen  

 Ved reeksamen af studerende, der har fulgt undervisning på tidli-

gere semestre, kan denne regel fraviges  

 Det skal ved udpegning ifm. individuelle opgaver tilstræbes, at ek-

saminander, der er dumpet 2 gange hos samme eksaminator og in-

tern censor, får udpeget ny censor ved 3 eksamensforsøg  

 

2. Den interne censor skal  

 bidrage til at prøver afholdes i overensstemmelse med Eksamensbe-

kendtgørelsens § 60:  
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”Censor skal påse,  

1) at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstem-

melse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, 

herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning,  

2) at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, 

og  

3) at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres 

præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse 

med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herun-

der regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige reg-

ler for uddannelsen.”  

 bidrage til at eksamenssituationen forløber på en både korrekt og 

naturlig måde, hvor eksaminanden får en fair mulighed for at få af-

prøvet sin viden, og hvor eksaminandens særlige situation (nervøsi-

tet mv.) håndteres hensynsfuldt og professionelt.  

 forholde sig observerende, men dog med mulighed for at stille uddy-

bende spørgsmål hvis eksaminanden ikke forstår eksaminators 

spørgsmål, eller man taler forbi hinanden. Her bør censor bidrage 

til, at eksaminationen igen kommer på rette spor. Censors delta-

gelse må dog aldrig få karakter af en overtagelse af eksaminatio-

nen.  

 tage notater under mundtlige eksaminationer, som bør opbevares 

mindst et år, herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.  

 medvirke ved klagesager  

 

Vedtaget af Studienævnet ved DPU den 25. april 2018 

 


