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Tidsplan for ny beskikkelsesperiode pr. 1. april 2022 – 31. marts 2026

Dato

Aktion

Til og med 1.
oktober 2021

Censorformandskaberne tilretter fagCensorformandskaberne
områdelisten for deres eget område.
Censorsekretariatet sender fagområdeliste ud til de enkelte formandskaber
samt oversigt over de fagområder,
som beskikkede censorer har foreslået
på det tidspunkt, hvor de udfyldte deres beskikkelsesansøgning.

Primo oktober

Brev med beskrivelse af procedure for
invitation af censorkandidater sendes
til censorkontaktpersoner på alle institutioner. De informeres desuden om
fristen for at invitere kandidater. Det
er censorkontaktpersonernes ansvar at
videreformidle til alle relevante personer på institutionen. På AAU og DTU
sørger censorsekretariatet for videreformidling.

Censorsekretariat DTU og
AAU

29. oktober – 6.
december 2021

I perioden 29. oktober frem til 6. december skal institutionerne invitere
censorkandidater.

Institutionerne
(VIP, studiesekretær mv.)

15. december
2021

Sidste frist for censorkandidater for afsendelse af deres beskikkelsesinformationer til formandskaberne. Censorkandidaterne kan afsende beskikkel-

Censorkandidater

2021

Ansvarlig

Status

Institutionerne

Side 1 af 2

sesinformationer, så snart de har modtaget en invitation, dvs. fra den 29. oktober.
16. december
2021 - 2. januar
2022

Censorformandskaberne behandler
ansøgningerne, herunder afholder evt.
møde for drøftelse af ansøgningerne.

Censorformandskaberne.
Censorsekretariaterne er
behjælpelige ift. bookning
af mødelokale og om nødvendigt ift. legalitetstjek/tjek af formelle krav til
censorernes kvalifikationer.

5. januar 2022

Censorkandidater sendes til Styrelsen
for Forskning og Uddannelse med henblik på beskikkelse.

Censorsekretariat DTU og
AAU

Marts 2022

Censorkandidaterne beskikkes endeligt
af censorsekretariaterne via CensorNet
efter modtagelse af svar fra ministeriet.

Censorsekretariat DTU

1. april 2022

Ny beskikkelsesperiode 2022-26 starter

April - maj 2022

Valg til censorformandskaber.
Oplysning om valg meddeles i den
mail, som censorerne modtager i forbindelse med den endelige beskikkelse
via CensorNet.

15. april 2022

Frist for at stille op til formandskab.
Hvis der er flere opstillede end poster,
bliver der kampvalg og kandidaternes
navne skal sendes til afstemning i det
samlede censorkorps. Hvis der er
fredsvalg, sendes der ingen mails til
censorkorpset, og posterne fordeles
blot internt i det nye formandskab.

Censorsekretariat DTU og
AAU

Censorer
Censorsekretariat DTU
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