
Om overgang til et digitalt censorudpegningssystem (Censor-IT) 

Kære censorer. 

Forsvarsakademiet har besluttet at indføre et digitalt censorallokeringssystem, Censor-it, i stedet for den 

hidtidige manuelle procedure. 

I det følgende vil vi redegøre for baggrunden for vores beslutning og, hvilke fordele vi ser i det nye system. 

Der er mange fordele ved Censor-it. 

• Censor-it er langt mere effektivt end den gamle procedure, der ofte var tung og meget arbejdskræ-

vende for studiekontoret. Med det digitale system melder eksaminator selv datoen ind på en 

prøve, hvilket vil sige, at man på forhånd har sikret sig, at man vil og kan på det givne tidspunkt. 

Megen korrespondance bliver derved overflødig. 

• Evalueringen, som kobles til eksaminerne, bliver mere fuldstændig, idet at der automatisk bliver 

udsendt rykkere og systemet giver et overblik over manglende besvarelser. Det har været et stort 

problem, at en så lille andel af censorerne udfyldte deres evalueringsskemaer. Formandskabet har 

tidligere ikke med vægt kunnet udtale sig om, hvad der egentlig foregik ved prøverne. 

• Det er en grundlæggende tanke i Censor-it, at alle censorer skal censurere. Det har ikke været mu-

ligt i det gamle system at gennemføre denne tankegang, mens det nu er indbygget i Censor-it. 

• Andre uddannelser, som allerede har benyttet sig af det digitale allokeringssystem, har udtrykt stor 

tilfredshed. 

Det nye system er indrettet således, at det overholder de overordnede regler i FAK BST 180-1, december 

2020 (Se link) Forskellen fra tidligere er, at systemet nu blokerer for handlinger som ikke lever op til reg-

lerne, mens det tidligere kunne lade sig gøre fordi FAK ikke havde et redskab som gav fuld overblik. 

I forbindelse med implementeringen af Censor-it er alle censorer blevet inddelt i ”kvalifikationsgrupper”. Vi 

har foretaget opdelingen på baggrund af hidtidig erfaring og alle grupperne har været i høring hos de re-

spektive institutter og skoler. Det vil sige, at man med den givne inddeling vil få tildelt en censor med den 

nødvendige viden om relevante teorier og metoder. 

På baggrund af FAK BST 180-1 og de bekendtgørelser den referer til, er det klart at det er eksamenerne og 

eksamenernes kvalitet, der er i fokus for censorernes virksomhed og ikke uddannelsernes kvalitet. Det 

fremgår derudover at man ikke kan forvente, at censor har et specifikt detaljekendskab til et mindre hjørne 

af uddannelsen, jf. også at det tilstræbes, at der i korpset indgår personer, som har deres hovedbeskæfti-

gelse uden for Forsvaret. Man kan derfor ikke forvente at censor er specialist på det givne område, men at 

vedkommende har et akademisk niveau og tilstrækkeligt kendskab indenfor området, til at sikre at eksa-

men afholdes efter gældende regler og at karakteren er givet i forhold til målbeskrivelsen. 

Kvalifikationsgrupperne vil blive tilpasset, hvis de viser sig ikke at fungerer på enkelte områder. 

Vi har i længere tid på FAK ønsket at implementerer Censor-it, og vi vil nu bede jer om at tage godt imod 

det. Feedback i form af gode og dårlige erfaringer er meget velkommende. 

Vi vil også minde om, at der vil afholdes et censormøde i november i år. Ved den lejlighed vil der også blive 

lejlighed til at mødes og drøfte erfaringer med systemet. 

Med venlig hilsen 

Forsvarsakademiet 

https://fak.censor-it.dk/attachments/cms_file/attachment/269/-fak-bst-180-1-bestemmelse-om-censorkorps-for-forsvarets-akkrediterede-uddannelser-.pdf

