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Censorberetning, Økonomi 2006, Aalborg Universitet
Generelt
Året har været præget af mange ændringer udefra, der har krævet igangsættelse af forandrings- og
tilpasningsprocesser. Mange ændringer er en følge af en større detailstyring af universitetsområdet.
Det drejer sig om:
Afskaffelse af gruppeeksamener, der lige fra universitetets start har været et særkende for
Aalborg Universitet. Det har været en ændring, som de fleste censorer har været imod, og en
række censorer skrev en protestskrivelse i denne anledning
Den ny karakterbekendtgørelse. Som der fremgår af den fælles censorberetning, jfr. denne,
træder en ny karakterbekendtgørelse i kraft pr. 1.september 2007. Forud herfor skal der
udarbejdes målbeskrivelser for hvert enkelt fag. Om målbeskrivelser generelt henvises til
http://www.econ.ku.dk/polit/karakterskala/Notat%20om%20implementering%20af%20ny%
20karakterskala%20TKJ%20CLU.pdf p.9ff.
Universitetssammenlægninger med ny Universitetslov og ny stillingsstruktur og diskussion
af implementering og konsekvenser af disse ændringer
Mulig afskaffelse af det hidtidige censorsystem.
Specifikke forhold i Aalborg
Professor Helge Brinks døde pludseligt i begyndelsen af året. En sørgelig begivenhed, som rammer
ekstra hårdt i et lille universitetsmiljø med få fastansatte VIP’ere inden for Cand. Oecon studiets
kernefag og med få studerende. Andre medarbejderes orlov og undervisning på basisåret og nedgang
i økonomiske ressourcer har initieret en proces med skabelse af en bredere platform for studiet ved
inddragelse af andre økonomer fra Aalborg Universitet og udefra til at sikre studieprogrammet.
Arbejdet har også ført til et arbejde med omorganisering af studiet og med indførelse af ny fag.
Dette arbejde forventes forelagt for og diskuteret med censorformandskabet omkring påske 2007.
Det ny program er planlagt igangsat september 2007.
I årets censorberetninger på Aalborg Universitet har bl.a. været nævnt, at mikro økonomi faget i
Aalborg adskiller sig betydeligt fra fagindholdet på andre Cand. Oecon. studier ved at være mere
teorihistorisk og mindre modelorienteret. Endvidere er nævnt, at implementeringen af modellerne i
et anvendelsesorienteret perspektiv, som tidligere har været en styrke i uddannelsen, er blevet
mindre, især inden mikro økonomi området.
Antallet af studerende og karakterer
Det beskedne antal studerende kan gøre det vanskeligt at få økonomien i studiet til at hænge
sammen. Det er derfor en af intentionerne med den omlægning af studiet, der arbejdes med, at
studiet efter omlægningen skal være i stand til at tiltrække flere studerende.
Det beskedne antal studerende bevirker også, at gennemsnitskarakterer kan blive stærkt påvirket af
en enkelt eller af få studerendes præstationer.
Når gennemsnit sammenlignes med gennemsnit på de andre universiteter, kan det ”lille” antal
betyde meget, jf. bemærkningerne i den fælles censorberetning..
Censorformandskabet finder, at det er en god ide, at forholdsvis få (20) censorer vurderer
bachelorprojekter i hele landet, jf. den fælles censorberetning, således at der ikke kan rejses tvivl
om, at der anlægges en ensartet vurdering.
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Det er endvidere af hensyn til nævnte problematik også valgt at bringe de enkelte karakterer i denne
beretning for bachelorprojekter og kandidatspecialer, således at gennemsnitsberegningernes basis
synliggøres.
Oversigtover karakterer
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Gnst. 2005: 9,54
Gnst. 2006: 9,46
Speciale, kandidateksamen
Karakterer:
2005
Antal studerende:
2006
Antal studerende
Gnst. 2005: 10,20
Gnst. 2006: 9,82
Kilde: Data fra studielederen
Klager og anker
Der har hverken været klager eller anker i 2006.
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