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Denne beretning skal ses som supplement til den fælles censorberetning for Økonomi, 2009.
Generelt
Der har løbende været kontakt mellem studieleder og censorformand samt med mellem censorerne på
studiet og censorformanden. Ligeledes er der fulgt op på erfaringerne med gennemførelsen af den ny
studieordning. Endvidere har der i årets løb været en del arbejde med akkrediteringen, som kom igennem uden anmærkninger.
Den uafklarede situation mht. censorvirksomhedens lovgrundlag er endt med en fortsættelse med indstilling af nyt censorkollegium i løbet af 2009 på baggrund af kontakt og møder mellem censorformandskabet i løbet af efteråret 2009. Det vil in2010 være hensigtsmæssigt med erfaringsindsamling af konsekvenserne ved overgangen til ny karakterskala.
Studieordning
Erfaringerne med studieordningen fra 2008, som trådte i kraft for studerende, der påbegyndte studiet i
efteråret 2008, er blevet fulgt løbende. Ændringerne er fortrinsvis på bachelordelen. Ændringerne var
begrundet i nødvendigheden af en bedre økonomi for studiet og en bedre ressourceanvendelse på universitetet med baggrund i et beskedent antal studerende. Ændringen har betydet, 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. Erfaringerne med ændringen kan bedømmes som overvejende positive. Det skal i den forbindelse nævnes, at studiet er blevet akkrediteret uden anmærkninger.
Karakterbekendtgørelse, målbeskrivelser, karaktergivning og karakterstatistik
Etablering af en praksis efter den nye karakterbekendtgørelse er etableret. Erfaringerne viser, at dette at
skalaen ikke som 13-skalaen følger en normalfordeling med særlig mulighed for belønning af det excellente (13) rejser en del problemer. Det kommer især til udtryk mht. til karakteren 4 og 7 og ved karakteren 7 og 10, hvor skalaen ofte ikke er særlig hensigtsmæssig, hvilket kan give en tendens til inflation i
karaktergivningen. Ligeledes ses en variation i anvendelsen af 10 og 12 at forekomme. Ligeledes er der
en betydelig variation i detaljeringsgraden i målbeskrivelser. 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. Karakterstatistikken fortsættes mhp. fortsat indhøstning af erfaringer.
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
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forbindelse med gennemgang af formuleringer af opgavetekster viderekommunikerer de indsendte observationer efter en konkret vurdering.
Klager og anker
Ingen klager i 2009
Karakterer
Karaktererne for bachelorområdet samt for kandidatområdet fremgår af nedennævnte to tabeller. I
tabellerne for de tidligere år har der været fejl, der nu er opdaget. Populationen i Aalborg er af beskeden
størrelse, og derfor meget influeret af ekstremer i karakterer.
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