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København den.4/4-04

Censorberetning for året 2003 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 2003 til marts
2004. 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
Der har i årets løb været en række drøftelser i anledning af den ny Universitetslov med henblik på en
vurdering af lovens betydning for censorarbejdet.
Antallet af studerende og Universitetets tiltag for støre studentersøgning/bedre økonomi har været
diskuteret i fortsættelse af tidligere drøftelser.
Der har været gennemført en gennemgang af censorblanketternes bemærkninger samt gennemført
en række samtaler med censorer. Dette arbejde affødte et ønske om en tydeliggørelse af
censorblanketterne, så censortakster fremgår direkte. Dette spørgsmål vil blive drøftet nærmere med
studielederen.
Der har været en række samtaler med censorer på studiet om årets forløb og om deres holdninger til
censorvirksomheden. Ligeledes har flere censorer medvirket i landsdækkende censorvirksomhed, og
erfaringerne af denne virksomhed er blevet drøftet.
Der har i årets løb ingen klager været over eksamener og prøver, hvorfor der ikke har været
ankenævns virksomhed.
Der har igen i år været problemer med fremskaffelse af data vedr. eksamener på studiet. Det er
baggrunden for, at denne lille rapport først fremkommer nu og for noterne vedr. Ålborg i den
centrale censorberetning, se nedenstående oversigt fra den centrale rapport. Jeg har kontaktet
studielederen om dette spørgsmål og forventer, at vi holder et møde og får etableret en praksis i
Ålborg, der kan give troværdige oplysninger og så betids, at de er til rådighed primo februar, så de
kan indgå i censorberetninger mv. Endvidere finder jeg det yderst beklageligt, at de statistiske
oplysninger for 2002 har måttet ændres. For BA-graden ligger niveauet i Ålborg én karakter dels
over landsniveauet dels over de tidligere års niveau, mens der for de øvrige karakterers
vedkommende ikke er noget særligt, der påkalder sig opmærksomhed. Det ses, at niveauet for BAprojekter, hvor der som bekendt medvirker eksterne censorer, ligger på landsgennemsnittet.
Spørgsmålet om niveau vil blive drøftet med studielederen på det oven for omtalte møde.
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Udvalgte karakterer 2000-2003
(Kilde: den centrale censorrapport for 2003 for Cand.Oecon, studiet)
2000

2001

2002

2003

BA-studiet (BA-graden)
KU
SDU
AalU
ÅrU

7,98 (155 st.)
7,77 (26 st.)
8,13 (11 st.)
7,86 (94 std.)

8,12 (163 st.)
8,02 (30 st.)
7,79 (16 st.)
8,00 (92 st.)

7,92 (214 st.)
7,93 (26 st.)
8,7 (15 st.)
8,04 (92 st.)

7,87 (137 st.)
7,93 (46 st.)
8,8 (13 st.)
7,98 (81 st.)

BA-projekter
KU
SDU - med karakter
- uden karakter
AalU
ÅrU

8,87 (172 st.)
8,44 (25 st.)
(1 st.)
8,09 (11 st.)
8,59 (92 st.)

8,84 (178 st.)
8,54 (28 st.)
(2 st.)
8,21 (19 st.)
8,59 (93 st.)

9,19 (191 st.)
8,65 (25 st.)
(1 st.)
9,1 (14st.)
8,80 (98 st.)

9,30 (149 st.)
8,28 (43 st.)
(3 st.)
8,4 (19 st.)
8,99 (95 st.)

Kandidatstudiet
KU
SDU

8,67 (160 st.)
8,99 (37 st.)

8,99 (192 st.)
9,17 (45 st.)

9,10 (161 st.)
8,77 (32 st.)

8,89 (148 st.)
9,00 (40 st.)

AalU
ÅrU

8,99 (18 st.)
8,82 (84 st.)

8,56 (17 st.)
8,75 (102 st.)

9,1 (13 st.)
8,59 (92 st.)

8,7 (8 st.)
8,64 (60 st.)

Specialer
KU
SDU
AalU
ÅrU

9,45 (168 st.)
9,15 (45 st.)
9,39 (18 st.)
9,17 (86 st.)

9,48 (194 st.)
9,46 (47 st.)
9,47 (17 st.)
9,09 (97 st.)

9,71 (164 st.)
8,81 (32 st.)
9,9 (7 st.)
8,69 (97 st.)

9,19 (152 st.)
9,50 (40 st.)
9,0 (8 st.)
8,95 (60 st.)

Note: Tallene for 2002 for Aalborg Universitet er ændret i forhold til censorberetningen for 2002.
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