
Brugervejledning til uddannelsesinstitutioner vedr. beskikkelsesprocessen 

Ingeniøruddannelserne har to landsdækkende censorkorps:  
 
 Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også diplomuddannelser inden for 

fagområdet it og teknik) 
 Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også masteruddannelser inden for 

fagområdet) 
 
Siden sidste beskikkelsesrunde er Censornet.dk blevet ændret således, at man ved invitation af en 
censorkandidat skal vælge, om vedkommende ønskes beskikket i diplomingeniørkorpset 
eller i civilingeniørkorpset. En censor, der er beskikket i det ene korps, må ikke anvendes på 
uddannelser, der hører under det andet korps, f.eks. må en censor i diplomingeniørkorpset ikke 
anvendes på bachelor- og kandidatuddannelser.   
 
Inden invitation af censorkandidat skal man også være opmærksom på følgende:  

 Man kan ikke få beskikket en censorkandidat, som er eller inden for de sidste to år har 
været ansat på ens egen uddannelsesinstitution. 

 Censorformandskabet kræver i almindelighed 5 års erhvervserfaring (herunder 
undervisningserfaring) på det aktuelle fagområde efter afsluttet uddannelse. For personer 
med en ph.d.-grad er kravet nedsat til mindst 3 års erhvervserfaring.  

 
Læs mere i notat fra censorformandskaberne om de generelle retningslinjer for krav til 
kvalifikationer og habilitet for censorer på www.censornet.dk under ’Vigtig og nyttig information’. 
 

Processen for invitation af censorkandidat 
Det er nødvendigt at kende censorkandidatens e-mailadresse, inden du går i gang med 
proceduren.  
 

1. Gå ind på www.censornet.dk  - vælg ”Ansat - uddannelsessted” under ’LOG PÅ SOM’. I 
rullegardinet vælger du den uddannelsesinstitution, du er ansat på og logger ind. Hvis du er 
i tvivl om log-in-oplysninger, kan du kontakte den censoransvarlige på din 
uddannelsesinstitution eller censorsekretariatet på DTU eller AAU. Læs mere her. 
 

2. Hvis den pågældende censorkandidat tidligere har fået tilsendt en invitation af dig, behøver 
du ikke indtaste alle oplysninger igen. Under ”Oversigt over sendte invitationer” ude i 
venstre margin kan du finde censorkandidaten og trykke ”Send ny invitation”. Herved vil 
censors navn og e-mail adresse fremkomme som default oplysninger. Fejlagtige 
oplysninger, fx e-mailadresse, skal dog rettes.  
 

3. Hvis censorkandidaten ikke har været inviteret af dig tidligere, skal du ude i venstre margin 
vælge ”Send invitation til censor-kandidat”.  
 

4. Tast derefter navn og e-mailadresse på den censor, du ønsker at invitere. 
 



5. Vælg herefter, om censor skal inviteres til diplomingeniørkorpset eller civilingeniørkorpset; 
dvs. skal censor anvendes på fag/kurser/projekter på en diplomingeniør-/diplomuddannelse 
eller på en bachelor-/kandidat-/masteruddannelse. En censor kan godt inviteres til begge 
censorkorps, hvis vedkommende opfylder kvalifikationerne til begge korps.  
 
OBS: For at være censor i civilingeniørkorpset kræves ifølge bekendtgørelsen, at 
censor har en ”relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau”. 
 

6. Når du har valgt hvilket korps, censor ønskes beskikket i, skal du vælge hvilken faglig 
retning i korpset, pågældende skal beskikkes under. De to korps har næsten de samme 
retninger på nær Eksport-retningen, som kun findes i diplomingeniørkorpset, og Design & 
Arkitektur-retningen, som kun findes i civilingeniørkorpset.  
 

7. Du kan herefter skrive en personlig hilsen til censorkandidaten. Det anbefales at gøre dette.  
 
Begrundelsesfeltet skal kun udfyldes, når der er tale om en beskikkelse i en allerede 
igangværende 4-årig periode. Dette kaldes en ”efterbeskikkelse”. Der skal angives en 
begrundelse for, hvorfor censorkandidaten bør beskikkes. Censorformandskabet ser gerne, 
at institutionen i første omgang forsøger at finde en egnet censor blandt de mange 
censorer i censordatabasen på CensorNet.  
 

8. Når du trykker ”Send”, vil censor automatisk få tilsendt en invitationsmail fra CensorNet. Du 
vil modtage kopi af denne mail.  

 
9. Når censor har udfyldt ansøgningen og afsendt sine beskikkelsesinformationerne, vil du 

modtage en mail herom til orientering. Herefter behandles ansøgningen af det relevante 
censorformandskab for så vidt angår en faglig godkendelse. Hvis formandskabet 
godkender censor, vil censorsekretariatet dernæst anmode Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen om at få censorkandidaten beskikket. 
 

10. Du vil på CensorNet løbende kunne følge status for de censorer, du har inviteret, under 
”Oversigt over sendte invitationer”. 
 

Krav for at være censor 
De to censorkorps er reguleret i forskellige eksamensbekendtgørelser, og de to bekendtgørelser 
har forskellige krav til censors kvalifikationer jf. § 57 i eksamensbekendtgørelsen for 
universitetsuddannelser og § 27 i eksamensbekendtgørelsen for diplomingeniøruddannelser og 
deltidsdiplomuddannelser.  

Af bekendtgørelsen, der gælder for bachelor- og kandidatuddannelser samt 
masteruddannelser, fremgår, at man, for at blive beskikket som censor, skal have:  

 en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau, 
 indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets 

teori og metoder, 
 specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i 

uddannelsen/det centrale fag og 



 aktuel viden om uddannelsens/det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder 
kendskab til aftagernes situation og behov. 

Af bekendtgørelsen, der gælder for bl.a. diplomingeniøruddannelser og diplomuddannelser, 
fremgår, at man, for at blive beskikket som censor, skal have:  

 indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder, 
 specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen 

og 
 aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes 

situation og behov. 

Censorformandskabet kræver herudover, at man har en relevant uddannelse på bachelorniveau. 

Den største forskel mellem de to bekendtgørelser er, at en censor ifølge § 57 skal have en 
forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau for at kunne være censor på bachelor-, 
kandidat- og masteruddannelser. Har censor en uddannelse på kandidatniveau eller højere kan 
han/hun være censor i begge korps. Har censor en uddannelse på bachelorniveau kan han/hun 
være censor i Diplomingeniøruddannelsernes censorkorps.  

På censorkorpsets hjemmeside www.censornet.dk under ’Vigtig og nyttig information’ kan du læse 
mere om de generelle retningslinjer for krav til kvalifikationer og habilitet for censorer. 

 
Beskikkelsesproces 
Den nye beskikkelsesperiode starter den 1. april 2022 og løber frem til 31. marts 2026. Det er 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der beskikker censorer, men forinden foretager 
censorformandskabet en formel (fx vedr. habilitet og anciennitet) og faglig vurdering af 
censorkandidaten.  
 
Bliver censorkandidaten godkendt af censorformandskabet, vil censorsekretariatet dernæst 
anmode Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at få censorkandidaten beskikket. Anmodning til 
styrelsen om beskikkelse afsendes af censorsekretariaterne den 5. januar 2022, og censor og du 
kan forvente at få svar via CensorNet på beskikkelsesansøgningen inden udgangen af marts 2022. 
 
Invitation fra flere institutioner 
Censorkorpsene er begge landsdækkende, hvilket er afspejlet i den måde CensorNet fungerer på. 
Censor vil måske opleve at modtage invitation til beskikkelse fra flere uddannelsesinstitutioner. 
Den institution, som censor først accepterer indbydelsen fra, bliver registreret som den indstillende 
institution. Censor vil herefter ikke kunne acceptere andre invitationer om beskikkelse fra samme 
retning - systemet vil blokere for dette. Hvis censor modtager automatiske rykkere fra systemet på 
ikke at have reageret på de andre invitationer, skal vedkommende således blot ignorere disse. 
Censor opfordres i invitationsmailen til at informere de institutioner, som han/hun ikke accepterer 
invitationen fra, da de ikke får automatisk besked gennem systemet. 
 
Censorsekretariaterne, censornet@adm.dtu.dk, oktober 2021 
 
 


