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Normkatalog for censorhonorering, Jordemoderuddannelserne 
 

Læsning, vurdering og planlægningsmøde: 

 
>20 normalsider á 
2400 anslag 

= 3 timer 

 
20-25 normalsider á 
2400 anslag 

= 4 timer 

 
26-35 normalsider á 
2400 anslag 

= 5 timer 

 
36-50 normalsider á 
2400 anslag 

= 7 timer 

 

 

3.semester Forberedelse Eksaminationstid Votering Antal stud. 
Til eksamen 

UCN 

 

Skriftligt projekt 

uden mundtlig 

prøve – antal 

sider: Max 25 = 4 

timer 

 15 min. pr. studerende - 

telefonvotering samt 

sparring vedr. 

tilbagemelding til den 

studerende 

35 

Metropol Delprøve b: 

Skriftligt projekt 

uden mundtlig 

prøve – 

Antal sider: Max 

25 = 4 timer 

 15 min. pr. studerende - 

telefonvotering samt 

sparring vedr. 

tilbagemelding til den 

studerende 

39 

 Delprøve a: 

Skriftlig MCQ –  

2 timer pr. 30 

spørgsmål/svar til 

godkendelse.  

+ ½ time pr. 

studerende 

 

  39 

UCSyd Skriftlig, 

individuel 5-

timers prøve. 

= 45 min. pr. 

stud. 

 15 min. pr. studerende - 

telefonvotering samt 

sparring vedr. 

tilbagemelding til den 

studerende 

32 

 
5.semester Forberedelse Eksaminationstid Votering og tilbagemelding Antal stud. 

UCN 

 

Skriftligt projekt 

med mundtlig 

eksamination 

25 min 15 min inkl. pause (ekskl. 

Evt. frokost ved > 5 

timer) 

35 

UCSyd Skriftligt projekt 

uden mundtlig 

prøve –  

Antal sider: 21-

30 sider = 5 

timer 

 15 min. pr. studerende - 

telefonvotering samt 

sparring vedr. 

tilbagemelding til den 

studerende 

32 

 

 

 
6.semester Formøde Eksaminationstid Votering og tilbagemelding Antal stud. 

UCN 

Individuel, 

mundtlig, 

klinisk prøve 

 

40 min. pr dag  45. min 15 min pr. stud. 35 
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Metropol 

Individuel, 

mundtlig, 

klinisk prøve 

 

20 min pr. sted 

pr. dag 

 45. min 15 min pr. stud. 39 

UCSyd 

Individuel, 

mundtlig, 

klinisk prøve 

 

20 min pr. sted 

pr. dag 

 40 min 15 min pr. stud. 32 

 

7.semester Forberedelse Eksaminationstid Votering, tilbagemelding 
og pauser (ekskl. Frokost 
v. >5 timer) 

Antal 
studerende 

UCN 

 

Skriftlig projekt 

med mundtlig 

eksamination. 

Max. Antal sider: 

40 = 7 timer 

 40 min 20 min pr. stud  35 

Metropol Skriftlig projekt 

med mundtlig 

eksamination. 

Max. Antal sider: 

Max 45 = 7 timer 

40 min 20 min pr. stud  39 

UCSyd Skriftlig projekt 

med mundtlig 

eksamination. 

Max. Antal sider: 

40 = 7 timer 

40 min 20 min pr. stud  32 

 

 

Bemærkninger/yderligere: 

Der ydes ikke tillæg for transporttid, men der vil som minimum blive udbetalt for 6 timer 

incl. frokost 

 

Planlægningsmøde: Ved dage med mundtlige eksaminationer indgår planlægningsmøder. 

Mødet foregår mellem censor og eksaminator/bedømmer umiddelbart før eksaminationen i 

opgaven påbegyndes. Formålet med mødet er, at censor og eksaminator sammen taler om 

og planlægger eksaminationen i den pågældende opgave. Planlægningsmøde er en del af 

forberedelsestiden for censor. 

 

Ved forbrug af en censor i mere end 5 timer får censor 45 min. frokostpause med løn. 


