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Sanne Haase 

Jeg er netop blevet genbeskikket i censorkorpset og har hidtil sat pris på, at censorgerningen giver 
mulighed for at holde sig ajour med de studerendes niveau og optagethed samt for at pleje faglige netværk. 
Til daglig er jeg forskningschef på VIA University College, hvor jeg er optaget af at løfte og udvikle særligt 
den praksisnære samfunds- og socialfaglige forskning. Min egen forskning har fokus på, hvordan forsknings- 
og videregående uddannelsesinstitutioner fungerer. Jeg er således aftagerrepræsentant, samtidig med at 
jeg har et stort fagligt funderet engagement i forhold til at forstå, udvikle og løfte kvaliteten af 
videregående uddannelser. 

Jeg opstiller som næstformand i korpset for at understøtte et samarbejdende formandskab med fokus på at 
sikre og understøtte uddannelseskvaliteten. 

 

Peter Harritsø 

Jeg stiller op til posten som næstformand, fordi jeg vil bidrage til at sikre, at censoropgaven varetages 
professionelt, ordentligt, objektivt og med høj integritet. Det skal sikre, at eksaminanderne får en fair 
bedømmelse, og at aftagerne fortsat har tillid til kandidaternes kompetenceniveau. Jeg vil understøtte en 
dialog mellem censorkorpset og universiteterne, som skal medvirke til at udvikle prøve- og 
eksamenssystemnet.  

Erfaring: Jeg har erfaring fra Rigsrevisionen, Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement, 
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, ligesom jeg har haft chefstillinger hos Hjørring og Jammerbugt 
kommuner. Jeg arbejder i dag som specialkonsulent ved Statens Administration (Finansministeriet).   

Jeg har været ekstern lektor på Århus Universitet (statskundskab) fra 2006 til 2009 og været tilknyttet 
censorkorpset på statskundskab siden 2017 (KU, AU, SDU). Endvidere har jeg erfaring som censor siden 
2010 på Aalborg Universitet og Roskilde Universitet samt på Diplom i ledelse.    

 

Niels Nørgaard Kristensen 

Jeg stiller op til næstformandsposten til Censorkorpset, da jeg gerne vil deltage i arbejdet med at 
videreudvikle censorformandskabet med sigte på at berige og konsolidere censorvirket. 

Jeg er 59 år, ph.d. og lektor i politisk sociologi ved Aalborg Universitet. Jeg har en lang og stor erfaring 
(siden 1993) som underviser og censor i statskundskab og har tillige virket som ekstern censor i Aarhus og 
København i en årrække. Jeg er fagligt bredt funderet inden for de fleste områder af statskundskaben. Jeg 
er forskningsleder og har international erfaring som leder af netværk inden for studier af 
demokrati,  politisk identitet og deltagelse. 

 


