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Til samtlige censorer i censorkorpset for Geologi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kære medcensorer, 
 
Nedenfor følger formandsrapporten for 2019. 
 
1. Formandskab for censorkorpset i geologi 
Formandskabet udgøres af formand Christian Tegner (Institut for Geosci-
ence, Aarhus Universitet, IG) og næstformand Sofie Lindström (GEUS). For-
mandskabet er valgt for en periode frem til 2022. Formandskabet administre-
res af Institut for Geovidenskab og Forvaltning (IGN) ved Københavns Uni-
versitet, og er fortsat under kyndig administrativ ledelse af Marianne Feld-
berg (mafe@ign.ku.dk). 
 
2. Censorkorps i geologi 
Det nuværende censorkorps er beskikket for perioden 2018 til 2022 og består 
af 65 censorer som det fremgår af korpsets hjemmeside 
(https://geologicensor.dk).  
 
3. Korpsets udnyttelse 
I 2019 har der ifølge indberetninger til formanden og studieadministrationer-
ne ved IGN og IG udført 177 censuropgaver. Disse opgaver er fordelt på 115 
ved IGN og 62 ved IG. Disse opgaver inkluderer 40 kurser, 70 B.Sc. rapporter, 
og 67 M.Sc. afhandlinger. Disse censuropgaver er varetaget af 48 medlemmer 
af korpset. 
 
4. Censorvurderinger 
Efter hver afholdt eksamen skal den involverede censor ifølge § 59 afgive en 
beretning om eksamensforløbet til institutionen og censorformandskabet. Der 
udleveres skemaer både ved IGN og IG til dette formål. Det er formandska-
bets opfattelse, at næsten alle censorer afgiver beretning til uddannelsesste-
derne, hvor eksamen afholdes. Formandskabet arbejder på at forbedre proce-
durerne således, at alle vurderinger bliver nemt tilgængelige for formandska-
bet. 
 
5. Ankesager 
Formandskabet er bekendt med 1 sag i 2019.  
 
6. Hjemmesiden 
Hjemmesiden er opdateret. Eventuelle rettelser angående censor informatio-
ner kan indberettes til Marianne Feldberg (mafe@ign.ku.dk ). Udover oplys-
ninger om censorer ligger der på hjemmesiden også et link til bekendtgørelse 
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om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørel-
sen). 
  
 
På formandskabets vegne 

Med venlig hilsen  

 

Christian Tegner og Sofie Lindström 

 


