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Censorerne kan alene kendes inhabile efter reglerne i 
forvaltningsloven. Det vil bl.a. sige, hvis censor har en 
særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen eller er beslægtet med 
nogen, der har en sådan interesse, eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, 
som er egnede til at vække tvivl om censors upartiskhed. 

Det vil således være på grund af ikke-faglige omstændigheder, der kan føre til, 
at en censor er inhabil. Almindelig faglig uenighed og faglige diskussioner kan 
ikke medføre inhabilitet. Det vil derfor være ekstremt sjældent, at en censor vil 
kunne erklæres inhabil i forhold til at virke på en bestemt institution. En censor 
vil typisk i enkeltstående tilfælde kunne være inhabil i forhold til at censurere 
en bestemt studerende, et hold eller være bedømmer sammen med en 
bestemt lærer. 

En censors mulige inhabilitet må afgøres ud fra en konkret vurdering i det 
enkelte tilfælde. Censor selv, eksaminator eller andre kan gøre opmærksom på 
risikoen for inhabilitet. Det vil så være institutionslederen eller den, 
institutionslederen bemyndiger til det, der træffer afgørelse om inhabilitet 
efter at have hørt censor. Censor skal orienteres om en afgørelse - der 
selvfølgelig skal begrundes - der vedrører ham/hende. 

Censorsystemet skal alene indkodes med faglige og faktuelle oplysninger 
vedrørende censorerne. Hvis der med en bestemt censor er belastede 
samarbejdsrelationer, er den mulige reaktion at indberette det til 
censorformandskabet, der herefter hører censor om klagepunkterne og evt. 
indstiller til Undervisningsministeriet om afbeskikkelse. 

 

I de sjældne tilfælde, hvor der træffes afgørelse om censors inhabilitet, beder vi rektor eller 
dennes bemyndigede orientere Sekretariatet skriftligt. 

 

 

 

 



Uanset om beslutningen træffes før eller efter en allokering, orienteres Sekretariatet om: 

 

Censors navn: 

Eksaminatorer og/eller institutioner, hvor censor er inhabil: 

Perioden, hvor censor er inhabil: 

Beslutningstager: 

Hvis beslutningen træffes efter at censor er allokeret, allokeres en ny censor umiddelbart 
efter, at vi har modtaget skriftlig orientering fra institutionen. 

Sekretariatet orienterer alene censor om aktuel inhabilitet ved de almindelige udsendelser 
med stamoplysninger. 

Alle forespørgsler til Sekretariatet fra censorer vedr. inhabilitet henvises til rektor eller 
dennes bemyndigede. 

I øvrigt henvises til forvaltningsloven: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105127 kap.2 

Orientering om en censors afbeskikkelse håber vi at modtage fra censorformandskabet 
inden afbeskikkelsen er trådt i kraft, og gør i denne sammenhæng opmærksom på, at en del 
censorer har beskikkelser i flere uddannelser. 
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