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Eksamensadministration 
under XPRS, mundtlig er-
statningscensor 
Sidst opdateret 29-11-2006/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. 

Hent mundtlig erstatningscensor 
Efter at der er udmeldt censorallokeringer (tildelinger) kan det af den ene 

eller anden grund ske, at en lærer alligevel ikke kan fungere som censor 

på en af de mundtlige begivenheder. 

Hvis det sker, er det læreren eller vedkommendes skoles pligt at kontakte 

den skole, der afholder eksamensbegivenheden og give besked om, at 

læreren ikke kan fungere som censor. 

Den skole der afholder eksamensbegivenheden, skal hente en mundtlige 

erstatningscensor hos XPRS. Det gøres ved på vinduet A658 Eksamens-

begivenheder at finde den aktuelle eksamensbegivenhed og censor frem 

og så trykke på Hent erstatningscensor. 

 

Så starter batchjobbet C138 XPRS Hent mundtlig erstatningscensor, som 

varetager kommunikationen med XPRS. Afviklingen af jobbet kan følges 

på A103 Jobovervågning. 

http://admsys.uni-c.dk/EASY-A/Dokumenter/Eksamen/~/media/ADMSYS/EASY%20A/Dokumenter%202/Eksamen/XPRS/Eksamensadministration%20XPRS%20oversigt%202009.ashx
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Når der kommer svar tilbage fra XPRS, vil batchjobbet automatisk fjerne 

den oprindelige censor fra eksamensbegivenheden og sætte den nye cen-

sor på. Hvis den nye censor ikke i forvejen findes som lokal censor, vil 

vedkommende dog først blive oprettet som lokal censor. 

Hvis der ikke kan findes en erstatningscensor, bliver det meddelt i log-

gen. 

Bemærk, at i modsætning til udmelding af censorallokeringer, sendes 

der her kun besked til den skole som afholder eksamen og dermed henter 

en mundtlig erstatningscensor. XPRS sender hverken besked til den skole 

som ’leverede’ den oprindelige censor eller til den skole som nu ’leverer’ 

en ny censor. 

Det er den afholdende skoles pligt at informere de to andre skoler om 

ændringen.  

På den skole hvor den oprindelige censor hørte til skal skolen så fjerne 

den eksamensbegivenhed på anden skole læreren nu ikke længere skal 

være censor på. 

På den skole hvor den nye censor hører til skole skolen selv tilsvarende 

oprette en eksamensbegivenhed på anden skole og knytte læreren til som 

censor. 


