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Censorberetning, Økonomi 2008, Aalborg Universitet
Denne beretning skal ses som supplement til den fælles censorberetning for Økonomi, 2008.
Generelt
Der har pga. den uafklarede situation mht. censorvirksomhedens lovgrundlag ikke i 2008 været afholdt
censormøder eller møder mellem studieleder og censorerne. Der bør, såfremt lovgrundlaget ikke
ændres væsentligt, holdes møde i 2009 med diskussion af erfaringer med ny karakterskala, ny
studieordning og revisionen af Universitetsloven. Der har fortsat været tæt kontakt mellem studieleder
og censorformand, såvel løbende som i forbindelse med skift af studieleder og ny studieordning.
Studieordning
Der er i 2008 vedtaget nye studieordninger, som trådte i kraft for studerende, der påbegyndte studiet i
efteråret 2008. Ændringerne er fortrinsvis på bachelordelen. Ændringerne er begrundet i
nødvendigheden af en bedre økonomi for studiet og en bedre ressourceanvendelse på universitetet
med baggrund i et beskedent antal studerende. Ændringen indebærer, at økonomer på andre institutter
får en aktiv rolle i undervisningen på Cand. Oecon. Ændringen indebærer også, at der lægges mere vægt
på anvendt økonomi. Det har betydet en gennemgribende tilpasning af makro- og mikro økonomi
undervisningens faglige indhold.
Karakterbekendtgørelse,
målbeskrivelser
og
karakterstatistik
Etablering af en praksis efter den nye karakterbekendtgørelse er etableret. Erfaringerne viser, at skalaen
kan anvendes, men at den ikke er særlig hensigtsmæssig. Der er en stærk tendens til inflation i
karaktergivningen. Afskaffelsen af gruppeeksamen betyder, at den valgte problemstilling ikke kan
belyses og analyseres så dybtgående som ved tidligere eksamener som følge af den begrænsede tid, der
er til rådighed.
Censorindberetninger
Kommentarerne i de indsendte censorberetninger har alene indeholdt kritik eller ros af konkrete fag og
opgaveformuleringer. Sådanne kommentarer drøftes mellem censorformand og studieleder, som bl.a. i
forbindelse med gennemgang af formuleringer af opgavetekster viderekommunikerer de indsendte
observationer efter en konkret vurdering.
Karakterer
Omregnet til 12-skalen var gennemsnitskaren for bachelorer på 7,1 i 2007 og 6,8 i 2008. De tilsvarende
tal for bachelorprojekter var henholdsvis 7,6 og 8,3.
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For kandidater var gennemsnitskaraktern på 8,2 i 2007 og 7,3 i 2008, mens de tilsvarende tal for
karakteren for specialer var 9,2 og 8,2.
Populationen i Aalborg er af beskeden størrelse, og derfor meget influeret af ekstremer i karakterer.
Klager og anker
Ingen klager i 2008
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