
UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, Tlf. 7266 2000, E-mail ucsyd@ucsyd.dk version 01/2020 

CENSOR   -  afregning af løn til censorer   -   og lektor-/docentbedømmere 
 Aflønning i henhold til cirkulære om Censorvederlag: (Perst.nr. 004-01)   

Uddannelse Vederlaget afregnes således (sæt kryds) 

Campus 
Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø Lembckesvej 7, 6100 Haderslev Timer udbetales direkte til censor 

Dyrehavevej 116, 6000 Kolding Campusalle 20, 6200 Aabenraa Timer indregnes i censors normtid 

Navn Cpr-nr. 
Adresse 
Postnr. By 
Tlf. E-mail
Udbetaling finder tidligst sted medio efterfølgende måned. (Eks. timer præsteret i januar udbetales tidligst medio februar). 

Udbetaling sker til din Nem-konto. Lønseddel sendes til din e-Boks fra Moderniseringsstyrelsen. Skatteoplysninger (bikort) hentes automatisk fra SKAT. 

1. Eksaminationstid – mundtlig eksamen
Dato Fag / uddannelse Hold Antal 

stud./gruppe 
Minutter pr. 
stud./gruppe 

Minutter i alt Arbejdstimer i alt Sats          
(A, B, D) 

Lko. 4664 

I alt 4664 
2. Læse-/rettetid – skriftlige opgaver

Dato Fag / uddannelse Hold Antal 
stud./gruppe 

Minutter pr. 
stud./gruppe 

Minutter i alt Arbejdstimer i alt Sats          
(A, B, D) 

Lko. 4664 

I alt 

Total   1. Eksaminationstid mundtlig eksamen  +  2. Læse-/rettetid skriftlige opgaver TOTAL 4664 

Lektor-/docentbedømmelse 
Aflønning sker med timelønscirkulærets sats A. 
Lektorer :     Formænd honoreres med 12 timer, øvrige med 8 timer.        
Docenter :   8 timer pr. stillingsopslag, og 3 timer pr. ansøgning. Til formænd ydes 
yderligere 3 timer pr. stillingsopslag. I alt max. 38 timer pr. stillingsopslag. 

Navn på den lektor-/docentbedømte Dato Antal  timer   
(4664 sats 201) 

Evt. kørsel: 
Skal der udbetales 
andet end km. 
udfyldes en 
tjenesterejseblanket 

Nøjagtig adresse fra / til skrives her. Hvis nøjagtig adresse ikke fremgår er beløbet skattepligtigt. Lko. Sats 

Kørsel i egen bil hele km. á lav sats kr. 1,96 5305 3 
Fra 
Til 

Dato Lønmodtagers underskrift Leders attestation Evt. initialer studiesekretær 

Formål Ansvar Projekt Aktivitet 
2210 

Udfyldes af økonomi 
P.kat. 782 Stiko. 830
Dato Lko Felt 1 Felt 2 Felt 3 (sats) Lko.      4664

Sats A :  201
Sats B :  202
Sats D :  204

(Jeg bekræfter at kørsel er foretaget i egen bil - se retningslinjer på SKAT.dk)
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