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Årsrapport for Civilingeniørcensorkorpset fra 1/9-21 til 31/8-2022 
 
Censorkorpset dækker civilingeniøruddannelserne i Danmark som udbydes på 4 universiteter: 
 

 Danmarks Tekniske Universitet med campus i Kgs. Lyngby og Ballerup  
 

 Aalborg Universitet med campus i Aalborg, København og Esbjerg 
 

 Syddansk Universitet med campus i Odense og Sønderborg  
 

 Aarhus Universitet med campus i Aarhus og Herning  
 

Herudover benytter uddannelsesinstitutioner, der udbyder masteruddannelser inden for bl.a. it, 
teknik, arbejdsmiljø, energi, bioteknologi, procesteknologi og teknologisklederuddannelser 
censorer fra ingeniørcensorkorpset. 
 
Af bilag 1 fremgår oversigten over civilingeniøruddannelser og masteruddannelser hver enkelt 
uddannelsesinstitution udbyder.  
 
Bilaget er p.t. under kvalitetssikring, hvorfor vi meget gerne modtager tilføjelser og ajourføringer, 
så bilaget er fuldstændigt retvisende. 
 
 
Censorformandskabets organisering fra 1. april 2022 
 
Ingeniørområdet er dækket af to censorkorps: Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps der 
omfatter diplomingeniøruddannelser (BEng) og diplomuddannelser inden for fagområdet it og 
teknik samt Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps der omfatter bacheloruddannelser (BSc), 
kandidatuddannelser (MSc) (civilingeniøruddannelser) og masteruddannelser inden for 6 faglige 
områder. 
 
De to censorkorps er reguleret i BEK nr 458 af 19/04/2022 (Censorbekendtgørelsen), henholdsvis 
kapitel 2 for Uddannelser på universiteterne og henholdsvis kapitel 3 for Erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelser. Ifølge 2 kapitler og kapitel 3 i Censorbekendtgørelsen, er der 
forskellige faglige krav til censors kvalifikationer for at kunne fungere i de 2 censorkorps.  
 
Tidligere havde vi et fælles landsdækkende ingeniørcensorkorps, hvor alle beskikkede censorer 
kunne fungere som censor på diplomingeniørområdet, mens kun censorer med en kandidatgrad eller 
tilsvarende kunne fungere som censor på civilingeniøruddannelserne inkl. bacheloruddannelserne. 
 
Det betød, at diplomingeniøruddannelserne samlet set havde ca. 3.400 censorer at trække på og 
civilingeniøruddannelserne havde ca 3.100 censorer at trække på.  
Med opsplitningen i to korps er antallet af censorer i Diplomingeniørcensorkorpset blevet reduceret 
markant til omkring 1.400 censorer og Civilingeniørcensorkorpset til omkring 2.700, dette kan blive 
en udfordring, da censorerne jf. Censorbekendtgørelsen skal benyttes regelmæssigt og på flere 
uddannelsesinstitutioner. 
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 Civilingeniørcensorkorpset dækker følgende 6 faglige områder:  
o Bygning 
o Design & Arkitektur 
o Elektronik, IT & energi (Elektro) 
o Matematik, Fysik & Samfundsfag (Grundfag) 
o Kemi  
o Maskin 

 
For hvert af ovennævnte 6 faglige delkorps vælges et antal næstformænd, hvoraf den ene er 
koordinerende. Dog ikke for Arkitektur og Design, hvor der kun vælges 1, som så bliver 
koordinerende næstformand. 
Derudover vælges en censorformand for det samlede Civilingeniørcensorkorps blandt de 
koordinerende censornæstformænd, for de 6 delkorps. Censorformanden og de koordinerende 
censornæstformænd mødes typisk 2-3 gange om året. Tilsvarende mødes de faglige delcensorkorps 
regelmæssigt. 
 
Civilingeniørcensorkorpset er ligesom diplomingeniørcensorkorpset beskikket for en 4-årig periode, 
aktuelt for perioden 1/4-2022 til 31/3 2026. 
 
Opsplitningen har affødt behov for flere censorer, der er beskikket i begge censorkorps, idet flere 
uddannelsesinstitutioner benytter samlæsning mellem civilingeniør- og diplomingeniør-
uddannelserne, hvilket betyder at censorer der alene er beskikket i diplomingeniørcensorkorpset, 
ikke kan anvendes ved disse eksaminer, ligesom censorer der alene er beskikket i 
civilingeniørcensorkorpset heller ikke kan anvendes ved disse eksaminer. Det er således kun 
censorer der er beskikket i begge korps der kan anvendes. 
 
Der er stor efterspørgsel efter censorer ved hhv. sommer og vintereksamen, hvor mange eksami-
ner afvikles over en relativ kort periode. Dette kræver naturligvis, at institutionerne er ude i god 
tid, når eksamen skal planlægges. Vi skal naturligvis kunne klare spidsbelastningssituationer, men 
samtidig skal vi sikre, at hver enkelt censor benyttes regelmæssigt og på flere institutioner. 
 
 
Oversigt over det nuværende Civilingeniørcensorkorps  
 
Civilingeniørcensorkorpset er opdelt i nedennævnte 6 fagretninger og omfatter p.t. 2.670 censorer 
fordelt som følger: 
 
 

Fagområde Civilingeniørkorpset 
Censorer beskikket i  civilingeniør-
korpset 

Bygning 459 
Design & Arkitektur 169 
Elektronik, IT & energi (Elektro) 504 
Matematik, Fysik & Samfundsfag (Grundfag) 505 
Kemi 589 
Maskin 444 
Antal censorer i alt                      2.670 
  
Aftagercensorer 1592 (60 %) 
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Censorer fra uddannelsesinstitutioner 1078 (40 %) 
Procent kvinder 19,7 % 
Procent mænd 80,3 % 

 
Procentsatserne vedr. mænd/kvinder afspejler kønsfordelingen blandt de uddannede ingeniører og 
beskikkelsesprocessen må dermed siges at være lykkedes og afbalanceret. 
 
 
Status for nyt Censornet  
 
IUS (Ingeniøruddannelsernes Samråd) har tidligere nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en 
kravspecifikation til fremtidens censornet. 
 

Arbejdsgruppe er nedsat med titlen: Fremtidig IT-understøttelse af Diplomingeniør-uddannelsernes 
censorkorps og Civilingeniøruddannelsernes censorkorps. Arbejdsgruppen er pt. sammensat som 
følger: 
 
Henrik Nielsen, censorformand for Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps 
Michael Vaag, koordinerende næstformand for maskinområdet 
Lise Lotte Krogh, repræsentant fra SDU  
Niels Uhre Christensen, repræsentant fra AU 
Mette Lilje, repræsentant fra DTU og censorsekretariatet 
Farrah Chehaiber, repræsentant fra DTU og censorsekretariatet  
Jesper Bjørn Gorm Poulsen, repræsentant fra AAU og censorsekretariatet 
Christina Buhl, repræsentant fra AAU og censorsekretariatet (projektleder) 
 

Den nuværende arbejdsgruppe havde sit første møde den 3. september 2019 på SDU, men arbejdet 
er desværre blevet forsinket, bl.a. pga. corona-situationen. 
 
Da arbejdsgruppen blev nedsat, var ingeniørcensorkorpset et samlet korps for Civilingeniørerne og 
Diplomingeniørerne, men efter Ingeniørcensorkorpset er blevet opdelt i et Civilingeniørcensorkorps 
og et Diplomingeniørcensorkorps er der i arbejdsgruppen, ikke længere en repræsentant for 
Civilingeniørcensorformandskabet, hvorved der vil blive en ændring i sammensætningen af 
arbejdsgruppen, således at Civilingeniørcensorkorpset vil blive repræsenteret i arbejdsgruppen.      
 
Afløseren for Censornet var desværre ikke klar til begyndelsen af den nye beskikkelsesperiode. 
Det forventes, at et nyt Censor IT-system automatisk vil kunne udpege et antal kvalificerede 
censorer til en given eksamen. 
 
 
Arbejdet i det fælles censorformandskab i det forgangne år, herunder centrale 
høringssvar 
 
Perioden har været delt, da fællesformandskabet for civil- og diplomingeniøruddannelses-
censorkorpsene har dækket perioden 1/9-21 – 31/3-22, mens det nyetablerede formandskab for 
Civilingeniøruddannelserne har dækket den resterende periode fra 1/4-22 til 31/8- 22. Dog har der 
ikke være aktivitet i nyetablerede formandskab for Civilingeniøruddannelserne, da formandskabet 
endeligt blev valgt medio August 2022. 
 
Det har været en lang og tung proces med beskikkelsen af censorerne til Civilingeniørcensorkorpset, 
da der i godkendelsesfasen har været en del afviste af de indstillede censorer dels pga. manglende 
tilbagemeldinger og dels pga. af manglende anvendelse. Vi opfordre derfor institutionerne til at sikre 
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at censorerne melder tilbage i Censornet efter censuren, hvilket fremgår som et krav til censoren, 
og fremgår i Censorbekendtgørelsen ( BEK nr 458 af 19/04/2022 §15. Stk. 3). 
Vi har ikke fundet anledning til at udarbejde høringssvar i rapporteringsperioden, idet der ikke har 
været revisioner af uddannelsesbekendtgørelser eller – love, der vedrører vores område 
 
Civilingeniørcensorkorpset er som nævnt nyetableret i 2022, og der har følgeligt ikke været afholdt 
møder inden etableringen. Censorformanden har afholdt første møde med de koordinerende 
næstformænd den 8/11-2022 på DTU i Kgs. Lyngby. 
 
 
Nyt siden sidst i de enkelte delcensorkorps  
 

Censortilbagemeldingerne er gennemgået og principielle emner er refereret nedenfor under de 
respektive faglige delcensorkorps.  
 
Bygning 
 
Delcensorkorpset indenfor bygning består af følgende næstformænd. 
 

 Lars Thomsen Nielsen, Århus Kommune 
o Kontaktperson AU og SDU. 
o  

 Jan Karlshøj, DTU 
o Kontaktperson AAU 
o  

 Kristen Nørgaard, COWI  
o Kontaktperson DTU 
o Koordinerende næstformand 

 
Der har været afholdt nyvalg til formandskab, og der er afholdt et enkelt møde med deltagelse af 
såvel det afgående som det nye formandskab. 
 
Der har ikke været ankesager i den forløbne periode.  
 
Der har været en del efterbeskikkelser og ad hoc beskikkelser. Nogle efterbeskikkelserne skyldes, at 
man i forbindelse med nybeskikkelsesprocessen i foråret angiveligt har ”glemt” at invitere censorer, 
som man vurderer, der er behov for. Nogle ad hoc beskikkelser skyldes manglende planlægning, og 
uddannelsesinstitutionerne opfordres derfor til at være opmærksom på dette. 
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Design & Arkitektur  
 
I Delcensorkorpset indenfor Design & Arkitektur er indtrådt ny koordinerende næstformand.  
Da der kun er 1 næstformand for fagområdet, har der ikke været overlap med den tidligere 
koordinerende næstformand.  

 Gudrun Schack Østergaard, Byplanlægger, Arkitekt, Aalborg Kommune, By- og Landskab 
o Kontaktperson for AAU og DTU 

 
Der afholdes fællesmøder med Bygning. 
 
Kønsfordelingen for fagområdet er 39% kvinder og 61% mænd. Målsætningen er ligelig fordeling 
af mænd og kvinder i censorkorpset, da det i højere grad vil afspejle fordelingen i erhvervslivet og i 
studieoptag inden for Design & Arkitektur.  
 
Sidste årsberetning havde en målsætning om 25% ny beskikkelser. Der er i beskikkelsesperioden 
opnået 30% ny beskikkelser. 
 
Elektronik, IT & energi (Elektro) 
 
Delcensorkorpset indenfor Elektronik, IT og Energi består af følgende næstformænd (efter 
kampvalg): 

 Claus Leth Bak, Professor, PhD, Inst. for Energiteknologi 
o Kontaktperson for AU 
o  

 Lars Dittmann, Professor, PhD, Inst. for Elektroteknologi 
o Kontaktperson for SDU 
o  

 Chr. Fischer Pedersen, Lektor, PhD, Inst. for Elektro- og Computerteknologi 
o Kontaktperson for DTU og AAU 
o Koordinerende næstformand 

 
Der er blevet afholdt følgende møder: 

 08/07/22: Møde ifm. konstituering af delcensorkorpset 
 24/10/22: Møde ifm. bedømmelse og efterbeskikkelse af censorer: 23 af 27 censorkandidater 

er blever indstillet til efterbeskikkelse med et gennemgående argument/ønske (fra 
inviterende institution eller kandidaten selv) om, at være beskikket i både diplom- og civil-
korpset.  

 30/11/22: Møde med ledelsen af relevante ingeniøruddannelser på AU   
 
Der arbejdes med følgende aktiviteter: 

 Planlægning af møder med institutionernes relevante ingeniøruddannelser (uddannelses-
ledere og -administratorer) mhp. gensidig opdatering af uddannelsernes organisering og 
fremtidige udvikling samt censorkorpsets rolle.    

 At danne overblik over hvilke kontaktpersoner (indenfor uddannelses-ledelse og -
administration), der skal benyttes på  institutionerne ift. del-censorkorpsets fagområder. 

 At skabe overblik over antallet af censorer indenfor del-censorkorpsets fag-områder og -
underområder samt at budgettere et fremtidigt behov for efterbeskikkelse indenfor disse. 

 
Øvrigt 

 Der har ikke været klage- eller anke-sager eller øvrige bekymringer i forløbne periode. 
 Der har været 2 ad-hoc beskikkelser. 
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Matematik, Fysik & Samfundsfag (Grundfag) 
 
I delcensorkorpset for Grundfag, har der været fredsvalg til Civilingeniørcensorformandskabet, idet 
der var 2 opstillede kandidater. I beskikkelsesperioden fra 2022 til 2026 er fordelingen på 
universiteterne således: 
 

 Steen Martiny, Managing director Innovia 
o Kontaktperson alle institutioner - ansvarsområde er samfundsfag, økonomi, business 

osv. 
 

 Per Hedegård, Lic. scient, Professor Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet 
o Kontaktperson alle institutioner - ansvarsområde er de klassiske grundfag som fysik, 

matematik, datalogi osv. 
o Koordinerende næstformand 
 

Der har ikke været ankesager i det forløbne år, hvilket trods alt vidner om et velfungerende 
censorsystem.  
 
I foråret 2022 er der ny beskikket et stort antal nye censorer. Siden da er der efterbeskikket en del 
censorer, ganske givet fordi nogle er overset i den ordinære beskikkelsesrunde.   
Men der også sket efterbeskikkelse, typisk i forbindelse med bedømmelse af specialet 
på kandidatuddannelserne. Man ønsker en ‘ekspert’ til at bedømme arbejdet. Det er 
næstformandskabet for Matematik, Fysik & Samfundsfag (Grundfag) opfattelse, at det i nogen grad 
beror på en misforståelse. En slutopgave skal naturligvis have et højt fagligt niveau, men opgaven 
går også ud på at kunne formidle de opnåede resultater. Hvis det vurderes at en veluddannet 
fagperson ikke er i stand til at forstå og bedømme specialet, så siger det også en del om specialets 
formidlingsmæssige niveau. Derfor skal opfordringen lyde, at man søger lidt bredere, når der skal 
findes en censor til et afsluttende speciale. 
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Kemi 
 
Efter formandsvalget i foråret 2022 og opsplitningen af det tidligere korps i to, består 
delcensorkorpset for civilingeniør kemi af følgende personer for perioden 1/4-2022 – 31/3-2026: 
 

 Morten Lykkegaard Christensen, Ph.d., Lektor Aalborg Universitet 
o Næstformand og kontaktperson for DTU og SDU 

 
 Linda Kaare Nørskov, Ph.d., Principal Scientist Topsoe 

o Næstformand og kontaktperson for AAU og AU 
 

 Kathrine Bisgaard Christensen, Ph.d., Senior Project Manager Chr. Hansen 
o Koordinerende næstformand 

 
Formandskabet indtil 31/3-2022 har afholdt et møde i perioden, hvor AU blev besøgt. Der var særligt 
fokus på roller og interaktion mellem institutionen og censorinstitutionen.  
 
Det nye formandskab fra 1/4-2022 har afholdt to møder i perioden sammen med formandskabet for 
Diplomingeniørområdet for kemi. Møderne har bl.a. fokuseret på introduktion til de nye medlemmer 
af formandskabet, afklaring af opgaver og ansvar samt de nye roller i formandskabet. På mødet i 
september 2022 blev formandskabet desuden introduceret til uddannelsesinitiativerne i Kalundborg 
herunder Helix Lab og Absalons ingeniøruddannelser. Fremadrettet vil minimum ét møde årligt finde 
sted på relevante uddannelsesinstitutioner.  
Der har været en ankesag på Civilingeniørområdet for kemi i rapporteringsperioden. Sagen er 
afsluttet og den studerende fik ikke medhold. 
 
Der har været enkelte tilbagemeldinger fra censorer i perioden, der krævede dialog med 
formandskabet, og opfølgende møder.    
 
Der har været en del efterbeskikkelser i perioden og også en del ad hoc beskikkelser. Det skyldes 
primært, som for de andre fagkorps, at uddannelsesinstitutionerne ikke har været opmærksomme 
på at få beskikket i begge korps 
 
Maskin 
 
I delcensorkorpset for Maskin, har der været fredsvalg til Civilingeniørcensorformandskabet, idet der 
var 3 opstillede kandidater. I beskikkelsesperioden fra 2022 til 2026 er fordelingen på universiteterne 
således: 

 Alexandru Vasile Cirdei, Senior Manager, at The LEGO Group 
o Kontaktperson for SDU’s Civilingeniør- og Masteruddannelser indenfor inden for 

Maskinretningen. 
 

 Kim Sørensen, Lektor, PhD, AAU Energi. 
o Kontaktperson for DTU’s og AU’s Civilingeniør- og Masteruddannelser inden for 

Maskinretningen 
 

 Uffe Stæhr, Global Senior Product Manager, Grundfos 
o Kontaktperson for AAU’s Civilingeniør- og Masteruddannelser indenfor 

Maskinretningen 
o Koordinerende næstformand 
o Formand Civilingeniørcensorkorpset 
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Der har ikke været ankesager indenfor Maskinretningen den forløbne periode.  
 
Der har siden april 2022 været mere end 50 efterbeskikkelser og ad hoc beskikkelser indenfor 
Maskinretningen. Flere af efterbeskikkelserne skyldes, at institutionerne i forbindelse med ny 
beskikkelsesprocessen i foråret 2022 ikke har været fuldt opmærksomme på, at en censor, der er 
beskikket indenfor diplomområdet, fremover også skal være beskikket i Civilkorpset for at kunne 
virke som censor på uddannelser hvor der er sammenlæsning mellem Diplom- og 
bacheloruddannelserne. 
 
Der er flere årsager til behovet for ad hoc beskikkelser, hvoraf mange kan tilskrives ovennævnte 
udfordring med hensyn til beskikkelse af censor i begge censorkorps. Idet Uddannelsesstyrelsen kun 
behandler censorformandskabernes indstillinger til efterbeskikkelser nogle få gange om året, betyder 
det, at censorformandskabet er nødt til at give ad hoc beskikkelser til hver enkelt eksamen censor 
deltager i, indtil den endelige officielle efterbeskikkelse foreligger. 
 
Der har været en større om organisering på AU, hvilket har medført at der ikke er et klar billede af 
censorkorpsets rolle i den nye organisering. Der vil i januar 2023 blive afholdt et møde med 
uddannelses -ledere og -administratorer mhp. gensidig opdatering af uddannelsernes organisering 
og fremtidige udvikling samt censorkorpsets rolle. Dette vil også blive arrangeret for de øvrige 
universiteter således at vi får et overblik over hvilke kontaktpersoner indenfor uddannelses -ledelse 
og -administration, der skal benyttes på institutionerne ift. del-censorkorpsets fagområder. 
 

 
På vegne af formandskabet for Civilingeniørcensorkorpset  

 
Uffe Stæhr 

 
Censorformand 

 
  



Bilag 1: Oversigt over Bachelor (Civilingeniør), Kandidat (Civilingeniør) og Masteruddannelser på hver enkelt 
uddannelsesinstitution. 
 
Bilaget er p.t. under kvalitetssikring, hvorfor vi meget gerne modtager tilføjelser og ajourføringer, så bilaget er retvisende. 
 

Nr Bacheloruddannelserne til 
civilingeniør på SDU Sted Fakultet/Institut Uddannelsesansvarlig Studiesekretær Retning 

(Censorkorps) Censornæstformand 

1 Bygningsteknik Odense           
2 Electronics (Sønderborg) Sønderborg           
3 Elektronik (Odense) Odense           
4 Energisystemer Odense           
5 Engineering, Innovation and Business Odense       Maskin Alexandru Vasile Cirdei 
6 Fysik og Teknologi Odense           

7 Kemi og Bioteknologi Odense       Kemi 
Morten Lykkegaard 
Christensen 

8 Maskinteknik Odense       Maskin Alexandru Vasile Cirdei 
9 Mechanical / Maskinteknik Sønderborg       Maskin Alexandru Vasile Cirdei 

10 Mechatronics Sønderborg       Maskin Alexandru Vasile Cirdei 
11 Produktudvikling og innovation Odense       Maskin Alexandru Vasile Cirdei 
12 Robotteknologi Odense           
13 Software Engineering Odense           
14 Spiludvikling og læringsteknologi Odense           
15 Sundheds- og Velfærdsteknologi Odense           
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Nr Kandidatuddannelserne til 
civilingeniør på SDU 

Sted Fakultet/Institut Uddannelsesansvarlig Studiesekretær Retning 
(Censorkorps) 

Censornæstformand 

1 Bygningsteknik Odense           
2 Electronics (Sønderborg) Sønderborg           
3 Elektronik (Odense) Odense           
4 Energisystemer Odense           
5 Engineering, Innovation and Business Odense       Maskin Alexandru Vasile Cirdei 
6 Fysik og Teknologi Odense           
7 Kemi og Bioteknologi Odense           
8 Maskinteknik Odense       Maskin Alexandru Vasile Cirdei 
9 Mechanical / Maskinteknik Sønderborg       Maskin Alexandru Vasile Cirdei 

10 
Software Engineering 
Erhvervskandidatuddannelse Odense           

11 
Operations Management 
Erhvervskandidatuddannelse Odense           

        

        

Nr Masteruddannelse på SDU Sted Fakultet/Institut Uddannelsesansvarlig Studiesekretær 
Retning 
(Censorkorps) Censornæstformand 

1 Master i arbejdsmiljøledelse Odense           
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Nr Civilingeniøruddannelse på 
AAU Sted Fakultet/Institut Uddannelsesansvarlig Studiesekretær Retning 

(Censorkorps) 
Censornæstformand 

1 Architecture Aalborg           
2 Bioengineering  Esbjerg       Kemi Linda Kaare Nørskov 
3 Biotechnology  Aalborg       Kemi Linda Kaare Nørskov 
4 Byggeledelse  Aalborg           
5 Chemical Engineering  Esbjerg       Kemi Linda Kaare Nørskov 
6 Chemistry  Aalborg       Kemi Linda Kaare Nørskov 
7 Cyber Security  København           
8 Electronic Systems  Aalborg           
9 Energy Engineering  Aalborg           

10 
Indoor Environmental and Energy 
Engineering Aalborg           

11 Industrial Design Aalborg           

12 
Innovative Communication 
Technologies and Entrepreneurship København           

13 Intelligent Reliable Systems Esbjerg           
14 Management Engineering Aalborg       Maskin Uffe Stæhr 
15 Matematik-teknologi Aalborg           
16 Materials and Nanotechnology Aalborg       Maskin Uffe Stæhr 
17 Mechanical Engineering Aalborg       Maskin Uffe Stæhr 
18 Nanobiotechnology Aalborg       Kemi Linda Kaare Nørskov 
19 Produkt- og Designpsykologi Aalborg           
20 Robotics Aalborg           
21 Software Aalborg           
22 Sound and Music Computing København           
23 Structural and Civil Engineering Aalborg           
24 Sundhedsteknologi Aalborg           
25 Sustainable Cities København           
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26 Sustainable Design København           
27 Sustainable Energy Engineering Esbjerg           
28 Urban Design Aalborg           

29 
Urban, Energy and Environmental 
Planning 

Aalborg           

30 Veje og trafik Aalborg           
31 Water and Environmental Engineering Aalborg           

        

Nr Masteruddannelse på AAU Sted Fakultet/Institut Uddannelsesansvarlig Studiesekretær 
Retning 
(Censorkorps) Censornæstformand 

1 Bygningsfysik København           

2 Information and Communication 
Technologies (mICT) 

København           

3 Inkluderende arkitektur København           
4 IT Aalborg           
5 IT - Organisation Aalborg           
6 IT - Softwarekonstruktion Aalborg           

7 Management of Technology, MMT - 
Executive MBA 

Aalborg       Maskin Uffe Stæhr 

8 Problem Based Learning in Engineering 
and Science (MPBL) 

Online           
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Nr Civilingeniøruddannelse på 
DTU Sted Fakultet/Institut Uddannelsesansvarlig Studiesekretær Retning 

(Censorkorps) 
Censornæstformand 

1 Akvatisk Videnskab og Teknologi 
Lyngby 
(Hirtshals   1/9-
2023) 

          

2 Anvendt Kemi Lyngby       Kemi Morten Lykkegaard 
Christensen 

3 Autonome Systemer Lyngby           

4 Avancerede Materialer og 
Sundhedsteknologi 

Lyngby           

5 Bioinformatik og Systembiologi Lyngby       Kemi 
Morten Lykkegaard 
Christensen 

6 Bioteknologi Lyngby       Kemi 
Morten Lykkegaard 
Christensen 

7 Business Analytics Lyngby           
8 Byggeteknologi Lyngby           
9 Bygningsdesign Lyngby           

10 Bæredygtig Energi Lyngby           
11 Design og Innovation Lyngby           
12 Elektroteknologi Lyngby           
13 Farmateknologi Lyngby           

14 Fødevareteknologi Lyngby       Kemi 
Morten Lykkegaard 
Christensen 

15 Fotonik Lyngby           
16 Fysik og Nanoteknologi Lyngby           
17 Geofysik og Rumteknologi Lyngby           

18 
Industriel Økonomi og 
Teknologiledelse Lyngby       Maskin Kim Sørensen 

19 Informationsteknologi Lyngby           

20 Kemisk og Biokemisk Teknologi Lyngby       Kemi 
Morten Lykkegaard 
Christensen 
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21 
Kommunikationsteknologier og 
Systemdesign Lyngby           

22 Konstruktion og Mekanik Lyngby       Maskin Kim Sørensen 

23 
Kvantitativ Biologi og 
Sygdomsmodellering Lyngby           

24 Lyd og Akustisk Teknologi Lyngby           

25 Marin Ingeniørvidenskab 
Lyngby (1/9-
2023) 

          

26 
Matematisk Modellering og 
Computing Lyngby           

27 Materiale- og Procesteknologi Lyngby       Maskin Kim Sørensen 
28 Medicin og Teknologi Lyngby           

29 
Menneskeorienteret Kunstig 
Intelligens 

Lyngby           

30 Miljøteknologi Lyngby           
31 Teknologisk Entreprenørskab Lyngby       Maskin Kim Sørensen 
32 Transport og Logistik Lyngby           
33 Vindenergi Lyngby       Maskin Kim Sørensen 

        

Nr Masteruddannelse på DTU Sted Fakultet/Institut Uddannelsesansvarlig Studiesekretær Retning 
(Censorkorps) 

Censornæstformand 

1 Fleksibel Master Lyngby           
2 Master i Brandsikkerhed Lyngby           
3 Master i Bæredygtigt Byggeri Lyngby           
4 Master i Cybersikkerhed Lyngby           
5 Master i Vindenergi Lyngby         Kim Sørensen 

6 
Master in Management of 
Technology (MMT), DTU Executive 
MBA 

Lyngby         Kim Sørensen 

7 Master in Sustainable Leadership Lyngby           
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8 
Master i bæredygtig og sikker 
fødevareproduktion Lyngby           

 

Nr Civilingeniøruddannelse på AU 
(Bachelor) Sted Fakultet/Institut Uddannelsesansvarlig Studiesekretær 

Retning 
(Censorkorps) 

Censornæstformand 

1 Civilingeniør i Bioteknologi Aarhus           
2 Civilingeniør i Byggeri Aarhus           
3 Civilingeniør i Computerteknologi Aarhus           
4 Civilingeniør i Elektroteknologi Aarhus           
5 Civilingeniør i Kemiteknologi Aarhus       Kemi Linda Kaare Nørskov 
6 Civilingeniør i Mekanik Aarhus       Maskin Kim Sørensen 

 
  

     

Nr Civilingeniøruddannelse på AU 
(Kandidat) Sted Fakultet/Institut Uddannelsesansvarlig Studiesekretær Retning 

(Censorkorps) 
Censornæstformand 

1 Civilingeniør i Biomedicinsk teknologi Aarhus           
2 Civilingeniør i Byggeri Aarhus           
3 Civilingeniør i Computerteknologi Aarhus           
4 Civilingeniør i Elektroteknologi Aarhus           
5 Civilingeniør i Kemi og bioteknologi Aarhus       Kemi Linda Kaare Nørskov 
6 Civilingeniør i Mekanik Aarhus       Maskin Kim Sørensen 

7 
Teknologibaseret forretningsudvikling 
(Herning) 

Herning       Masin Kim Sørensen 

        

Nr Masteruddannelse på AU Sted Fakultet/Institut Uddannelsesansvarlig Studiesekretær Retning 
(Censorkorps) Censornæstformand 

1 Master i It, linjen 
softwarekonstruktion 

Aarhus           

2 Master i it, Organisation Aarhus           

3 Master i scienceundervisning Aarhus, 
m.fl.           

 


