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Rapport fra Formandsskabet for året 2017
I 2017 bestod formandsskabet, lige som året før, af lektor emeritus Helge Knudsen, IFA, Aarhus Universitet
som formand, samt af lektor Per Morgen FKF, Syddansk Universitet og rektor emeritus Steen Hoffmann, der
begge er næstformænd.
I efteråret dannede vi et nyt korps af beskikkede censorer, der træder i kraft 1. april 2018 og sidder i fire år.
Det er godkendt af Styrelsen. Det er nu vores opgave at få valgt et nyt formandskab, hvilket vi er i gang
med.
Der har været en klagesag, hvortil formandsskabet har udpeget formanden for og et medlem af
ankenævnet.
Der har ikke i 2017 vist sig interesse for at afholde censormøder. Det er også meget sjældent, at der
omtales problemer i censorindberetningerne. Begge dele skyldes efter vores erfaringer en god dialog
mellem de kolleger som eksaminerer og censurerer. Fysikcensorkorpset fungerer godt, og er med til at
holde en høj faglig standard, igennem tætte kontakter mellem censorer og institutioner.
Regeringen har i 2015 nedsat et udvalg til diskussion af den Danske censorordning. Formandsskabet
modtog 23. januar 2017 et forslag til rapport til høring. Vi udbad os kommentarer fra censorerne og har
indsendt disse samlet d. 3. marts 2017. Udvalget udsendte sin endelige rapport foråret 2017. Den kan
findes i følgende link:
https://ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/tidligere-rad-naevn-og-udvalg/censorudvalget
Vi har kombineret udvalgets anbefalinger og vores kommentarer i linket herunder. Her kan man også finde
et resume af et brev sendt til de uddannelses og forskningsansvarlige ordførere i Folketinget, med vores
støtte.
http://phys.medarbejdere.au.dk/fileadmin/site_files/censorformandskab/Censorudvalgets_anbefalinger_o
g_svar.pdf
Styrelsen indkaldte til møde d.18. december om arbejdet med censorudvalgets anbefalinger, hvori
formanden deltog. Bortset fra en nyttig orientering, var det vigtigste på mødet, at man foreslog at lave et
frivilligt, net-baseret kursus i at være censor.
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Sidst, men ikke mindst er det blevet kendt, at censorer fra ikke-EU lande skal være meget opmærksomme
på at de ikke bryder reglerne for arbejdstilladelse ved at få løn fra en anden end deres egen institution.
Disse regler er meget uhensigtsmæssige for censorinstitutionen, idet vi betragter det som vigtigt, at kunne
anvende udenlandske censorer, når det er relevant.
Med venlig hilsen,
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