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Censorberetning 2001 for Aalborg Universitet for Cand.
Oecon. studiet
Indledning
Fra og med 1998 udarbejdes udover beretninger for de enkelte universiteter tillige en fælles
beretning på det samlede cand. oecon. studium i Danmark Nærværende beretning skal ses i
sammenhæng med den fælles beretning.
Nærværende censorberetning for Aalborg Universitetet omfatter tiden fra februar 2001 til februar
2002, og fortsætter hermed beretningerne fra de tidligere år. Beretningen er udarbejdet af
censorformand ved Aalborg Universitet og medlem af censorformandskabet Lise Lyck, og
udarbejdelsen er sket i henhold til censorbekendtgørelsens §6 stk. 2

Beretning
1. I 1997 blev cand.oecon.studierne i Danmark evalueret i Evalueringscentrets regi. Den fortsatte
opfølgning af denne evaluering har siden for Aalborg Universitets vedkommende været
indgående diskuteret på møder mellem studielederen og mig, samt i samtaler med censorer og
ansatte videnskabelige medarbejdere på Aalborg Universitet. Der har på disse møder været
enighed om anbefalinger af forskellige ændringer, og disse anbefalinger er indgået i den videre
beslutningsproces på Aalborg Universitet. Der har også været enighed om løbende at følge
implementeringen af disse ændringer. I den forbindelse er det bl.a. værd at nævne, at der blev
ansat en professor i økonometri, samt at økonomi er søgt givet en mere central plads på
basisuddannelsen ligesom teoretisk statistik er blevet styrket. Disse bestræbelser har båret frugt
og højnet kvaliteten i formel metodisk tilgang.
2.

Tilbagemeldingerne fra censorindberetningerne tyder på, at der er et behov for styrkelse af
praktisk dataanvendelse/ praktisk statistik. Dette spørgsmål vil i den nærmeste fremtid blive
diskuteret med studielederen og studienævnet.

3.

Volumenspørgsmålet - den begrænsede størrelse af antallet af studerende- har givet og giver til
stadighed anledning til en række overvejelser og tiltag. Blandt disse skal her nævnes fire: 1)
Større deltagelse af de videnskabelige medarbejdere på undervisningen på basis for at synliggøre
uddannelsen og de økonomiske discipliner mere, 2) Indledende arbejde med at åbne mere op for
udenlandske studerende i snævert samarbejde med udvalgte universiteter. Erfaringerne fra det
mindre antal studerende, der har fulgt undervisningen har været gode, og det kan vise sig, at
dette tiltag kan blive en væsentlig fordel for uddannelsen på internationaliserings og
kvalitetssiden. Det vil dog kræve, at der satses langt mere intensivt på denne mulighed. 3)
Samarbejde med HA og cand merc, så samme undervisning følges, hvor det er hensigtsmæssigt.
For at stille de studerende lige har censorspørgsmålet været løst ved, at censorer, der er både på
cand merc censorlisten og på cand. oecon listen har været benyttet. 4) Aalborg Universitet har
tilført ekstra midler til studiet, der kan kompensere for det manglende volumen.
Alt i alt må det dog konkluderes, at volumenspørgsmålet - som ved de øvrige universiteter - langt
fra er løst.

4. Der har været en række samtaler med censorer på studiet om årets forløb og om deres holdninger
til den nyindstilling af censorer, der har fundet sted i løbet af året. Der har ligeledes været drøftelser
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med studielederen om synspunkter på nybeskikkelser og genbeskikkelser. Disse synspunkter har
været fremført på censorformandskabets møder.
5. Der har i årets løb ingen klager været over eksamener og prøver, hvorfor der ikke har været
ankenævns virksomhed.
6. Året har været præget af den mindre bestand af studerende, men det større antal af prøver har
bevirket, at der ikke har været den store ændring i antallet af eksaminationer.
7.

Årets gang i eksaminer og censor opgavevirksomhed fremgår af hovedrapporten. Det er min
opfattelse, at alle eksamener på cand.oecon.uddannelsen på Aalborg Universitet er forløbet efter
censorbekendtgørelsens regler, samt at censorerne på hensigtsmæssig vis har bidraget til at
kvalitetssikre uddannelsen.

8.

Der er på censorforanledning indledt et arbejde for at sikre, at der er fuld overensstemmelse
mellem studieordningens censorregler og den faktiske censurtid.

25/2-2002
Lise Lyck
Censorformandskabet
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