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Eksamensadministration 
under XPRS, censorkompe-
tencer 
Sidst opdateret 22-01-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen  

Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksa-

mensadministration under XPRS. Du kan komme til den generelle vej-

ledning ved at klikke her. Fra den generelle vejledning kan du få overblik 

over de øvrige vejledninger og linke direkte til dem. 

Indberetning af censorkompetencer 
Datagrundlag 

Inden der kan indberettes censorkompetencer skal du sørge for at oprette 

eller vedligeholde oplysninger om lærernes censorkompetencer.  

Sammen med selve kompetencen kan der registreres en række ’tilknytte-

de’ oplysninger: 

 Evt. ophørsdato fx hvis læreren vides at stoppe på skolen 

 Evt. fremmedsprog læreren kan virke som censor i (her er ikke ta-

le om fremmedsprogsfag, men om fx økonomi med eksamen på 

engelsk). Det er således ikke en generel sprogkompetence, men 

en ’fag’-kompetence koblet sammen med et fremmedsprog. 

 Censurprocent dvs. i hvor stor en del af normal arbejdstid læreren 

må anvendes som censor af UVM. 

 Kun korte rejser dvs. om læreren kun ønsker at virke som censor i 

geografisk ’nærhed’ af familiemæssige årsager. 

Du kan oprette og vedligeholde oplysningerne på de to vinduer C115 

XPRS Censorkompetencer og C152 Censoroplysninger. 

 

http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/dokumenter/Eksamen/Administrative_vejledninger/Eksamensadministration_XPRS.htm
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På vinduet C115 XPRS Censorkompetencer kan du søge de kompetencer 

frem, som er meldt ud fra XPRS og se hvilke fag den pågældende kom-

petence dækker.  

Der kan oprettes og vedligeholdes oplysninger om, hvilke lærere der kan 

være censorer, og der kan registreres ophørsdato og fremmedsprog. 

 

På vinduet C152 Censoroplysninger kan du, for et aktuelt prøveområde 

og skoleår, oprette og vedligeholde oplysninger om i hvilket omfang sko-

len accepterer, at lærerne benyttes som censorer af UVM. Der kan også 

angives J/N i kolonnen ”kun korte rejser”. 

Det er kun nødvendigt at registrere oplysninger på vinduet for de lærere 

(med censorkompetence) som UVM ikke må udnytte fuldt ud som censo-

rer (dvs. under 100%) eller som ikke kan påtage sig lange rejser (J til 

Kun korte rejser). 

Vinduerne er placeret i menuen Personale → Kompetencer → Censorop-

lysninger.  

Udskriften hedder C116 Medarbejderes XPRS-censorkompetencer viser 

de registrerede kompetencer. 

Bemærk at hvis lærerens arbejdsmail er registreret på medarbejderen, så 

bliver den indberettet til XPRS via C119 indberetning af censorkompe-

tencer. Det betyder, at UVM og de skoler, hvor medarbejderen bliver 

censor, kan vælge at kommunikere direkte med læreren via mail. 
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Indberetning 

Selve indberetningen sker ved hjælp af batchjobbet C119 Indberetning af 

censorkompetencer til XPRS. Der afgrænses til et prøveområde og et sko-

leår fx EGYM og 2006/07. Batchjobbet danner en kladdeindberetning. 

Indholdet af indberetningen kan ses på vinduet C123 XPRS-

Censorindberetning, kladde. Dette vindue åbner du ved at finde kladde-

indberetningen frem på vinduet A512 Indberetningskladder og trykke på 

Indhold. 

 

 

Du kan udskrive indholdet af kladdeindberetningen. Udskriften hedder 

C164 XPRS-Censorindberetning. Den kan bestilles på vinduet A512 Ind-

beretningskladder ved at finde indberetningen frem og trykke på Udskriv 

eller som normalt på A101 Jobbestilling. 

Når du er sikker på, at kladdens oplysninger er korrekte, godkender du 

indberetningen, og kladden omdannes til en endelig indberetning og sen-

des til XPRS. 

Indholdet af den endelige indberetning kan ses på vinduet C124 XPRS-

Censorindberetning, endelig. Du åbner vinduet ved at finde den endelige 

indberetning frem på A513 Endelige indberetninger og trykke på Ind-

hold. 

 



 

4 

 

Du kan udskrive indholdet af den endelige indberetning. Det er også ud-

skriften C164 XPRS-Censorindberetning. Den kan bestilles på vinduet 

A513 Endelige indberetninger ved at finde indberetningen frem og trykke 

på Udskriv eller som normalt på A101 Jobbestilling. 

. 
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Udmelding af censorautoriseringer 
På baggrund af de indberettede censorkompetencer og behovet for censo-

rer vil UVM autorisere en række medarbejdere som censorer. Oplysnin-

gen om autoriseringen af censorerne hentes automatisk af batchjobbet 

C176 XPRS Afhentning af udmeldinger.  

Når oplysningerne er hentet kan du se dem på vinduet C115a Censorau-

torisationer, som åbnes fra vinduet C115 Censorkompetencer. 

 

På vinduet kan du (for den censor der er markeret på C115) se oplysnin-

ger om lærerens autorisation som censor.  


