ANSØGNING OM BESKIKKELSE 2014-2018
Generel information om beskikkelsesprocessen
På www.censorerne.dk/beskikkelse findes generel information om beskikkelsesprocessen samt den obligatoriske blanket for motiveret indstilling.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgninger, der ikke opfylder alle krav til dokumentation mv., vil blive afvist administrativt. Det forventes at ansøgere har sat sig
grundigt ind i beskikkelsesprocessen samt nedenstående vejledning til online ansøgningen.
Oversigt over ansøgningstrinene (online ansøgning)
Ansøgningssystemet tilgås på censor-it.censorerne.dk via linkene i venstremenuen under 'Beskikkelsesansøgning'.
Trin 1 – Stamoplysninger
Grunddata vedr. ansøger.
Har du en ansættelse på et eller flere af universiteterne, skal du fjerne markeringen i
'Ekstern censor' og tilføje de relevante oplysninger ved at klikke på 'tilføj ansættelse på
uddannelsesinstitution'.
Under 'tilføj ansættelse på uddannelsesinstitution' anføres ansættelser på et eller flere
af de fem universiteter med erhvervsøkonomiske uddannelser (Aalborg Universitet
(AAU), Aarhus Universitet (AU-BSS), Copenhagen Business School (CBS), Roskilde Universitet (RUC) og Syddansk Universitet (SDU).
Alle nuværende ansættelser på universiteterne samt ansættelser der er ophørt mindre
end to år tilbage skal anføres. For ansættelse regnes fastansatte, timelærere, eksterne
lektorer, adjungerede professorer mv. Bemærk dog, at censorarbejde i denne forbindelse ikke betragtes som en ansættelse på den pågældende institution.
Det er vigtigt at anføre evt. ansættelse på et af universiteterne, da man ikke kan censurere på denne eller disse institutioner. Det ikke er tilladt at censurere på et universitet,
hvis man samtidig er i et ansættelsesforhold på universitetet. For censorer på HDuddannelserne kan man ikke censurere på et universitet i to år efter ansættelsen.
Trin 2 – Kvalifikationer fra beskæftigelse
Du bedes anføre relevante ansættelser i forhold til de fagområder, du søger beskikkelse
for, da dette danner grundlag for den samlede vurdering af ansøgningen.
Trin 3 – Kvalifikationer fra uddannelse
Du bedes anføre relevant(e) uddannelse(r). For censorer på bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne er det et krav, at man har en relevant forskningsbaseret uddannelse
på kandidatniveau (jf. eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser, § 57, stk.
1).

Trin 4 – Eksamensbevis og motiveret indstilling
I forbindelse med ansøgning skal der indlæses en elektronisk kopi af eksamensbevis eller
lignende dokumentation fra et universitet for en relevant forskningsbaseret uddannelse
på kandidatniveau eller tilsvarende/højere niveau
Ligeledes skal den korrekt udfyldte motiverede indstilling også indlæses her.
Trin 5 – Hvilke beskikkelser søger du?
På sidste trin i ansøgningsprocessen angives inden for hvilke fagområder, man søger
beskikkelse. Tryk ikke "indsend ansøgning" før alle filer er indlæst og du har angivet alle
relevante oplysninger. Systemet gemmer automatisk de indtastede oplysninger, og det
er muligt at vende tilbage til ansøgningen på et senere tidspunkt.
Hvert fagområde, der søges om, skal oprettes under hvert af de relevante uddannelsesniveauer (hhv. Bachelor, Kandidat og MBA/Master). Søges fx 'Erhvervsøkonomi' oprettes
dette tre gange, hvis man ønsker at censurere på alle niveauerne. Det er samtidigt også
muligt blot at vælge fx bachelor og/eller kandidat, hvis man ønsker dette.
Der vil højst blive godkendt seks fagområder. Hvert fagområde tæller dog kun én gang,
selvom det søges på flere uddannelsesniveauer.
Nederst på siden klikkes på "indsend ansøgning". Ansøgningen er herefter modtaget af
formandskaberne, og du vil modtage en kvitteringsmail med de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se næste side for fagkvalifikationer for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

2

Fagkvalifikationer – De Erhvervsøkonomiske Censorkorps
Beskikkelse af censorer til De Erhvervsøkonomiske Censorkorps foretages inden for et
eller flere af nedenstående områder. Listen er sorteret alfabetisk.
Der godkendes maksimalt seks fagområder.
Fagkvalifikationer
Erhvervsjura
Erhvervsøkonomi
Finansiel rådgivning
Finansiering
Informatik og IT - Databehandling
Informatik og IT - Datalogi
Informatik og IT - Informatik
Innovation og entreprenørskab
International Business - politik
International Business - økonomi
Kommunikation
Logistik og forsyningskæder
Management/ledelse - Politik og filosofi
Management/ledelse - Psykologi
Management/ledelse - Sociologi
Markedsføring
Matematik
Metode og videnskabsteori
Miljøforhold
Nationaløkonomi
Oplevelsesøkonomi og serviceledelse
Organisation
Organisation - Kvalitetsstyring
Organisation - Strategi
Projekt- og produktionsstyring
Regnskabsvæsen og økonomistyring
Revision
Skatteret
Statistik
Sundhedsøkonomi
Value Chain Management
Økonomi- og processtyring

