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Censorformandskabet
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2002
Censorberetning 2001 for Økonomistudierne ved universiteterne.
Den væsentligste aktivitet i 2001 har været indstilling af censorer til beskikkelse for en ny 4-års
periode.
Møder
Censorformandskabet har afholdt ordinært møde den 22. februar 2001 og ekstraordinært møde den
20. december 2001. Herudover har der været regelmæssig kontakt mellem formandskabets
medlemmer.
Beskikkelse af censorer for perioden 1. februar 2002 til 31. januar 2006
I 2000 fik vi Undervisningsministeriets accept af, at der skete en forlængelse af eskikkelsesperioden
for de censorer, der var villige hertil. Hermed blev 2002 første gang, hvor der skulle ske gen- og
nybeskikkelse efter reglerne i censorbekendtgørelsen af 1993 med senere ændringer. Som bekendt
indførtes allerede i 1993 krav om, at der i censorkorpset skulle være mindst 1/3, som var
aftagercensorer, lige som der ved udløbet af hver beskikkelsesperiode skulle ske udskiftning af
mindst 1/4 af censorerne. Ved ændringen af bekendtgørelsen i 2000 tilskyndedes til anvendelse af
censorer fra andre lande, lige som der opfordredes til en højere grad af balance i korpsets
sammensætning på mænd og kvinder.
Censorformandskabets indstilling til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, indsendt
medio januar 2002, indeholder 224 personer, fordelt efter "oprindeligt universitet" med 83 til
København, 82 til Syddansk, 30 til Aalborg og 85 til Aarhus. Opdelingen efter "oprindeligt
universitet" er nu alene en praktisk foranstaltning ved dag-til-dag administrationen af
censorordningen, idet samtlige censorer i princippet er tilknyttet alle fire universiteter og i
beskikkelsesperioden skal have været censor ved mindst to universiteter.
Ved etableringen af det fælles censorkorps i 1996 bestod det af 289 personer, hvoraf 190 indgår
blandt de indstillede til genbeskikkelse, og 99 er fratrådt.
Af de 224 censorer, der nu indstilles til beskikkelse er 101, eller 45% aftagercensorer.
6 af de indstillede har bopæl i udlandet, de fleste heraf i Lund.
13 af de indstillede er kvinder.
Censorbekendtgørelsen bestemmelser vurderes således vel opfyldt for alle andre krav/ønsker end
kønsfordelingen, hvor skævheden i tidligere tiders kandidatsammensætning afspejles i det naturlige
rekrutteringsgrundlag.
Censorerne og Internettet
Kommunikation til censorerne vil i stadig stigende omfang finde sted over internettet. Samtlige
censorer har - eller vil i løbet af kort tid få - en emailadresse. Og censorernes hjemmeside vil fungere
som opslagstavle for begivenheder af generel interesse for censorkorpset. Det kan anbefales, blandt
sine "Foretrukne" at indsætte http://www.econ.ku.dk/censor
På hjemmesiden findes en oversigt over censorerne, lige som der er links til andre relevante
hjemmesider. Der er således adgang til de 4 studiers sider, hvor pensum kan findes, når der er brug
herfor i forbindelse med censur.
Fælles censur og BA-projekter
Bl.a. på baggrund af kritiske bemærkninger fra formandskabet i beretningerne fra 1999 og 2000
gennemførtes ved sommereksamen 2001 fællescensur i BA-projekter. I censuren deltog 6 censorer
med projekter fra mere end 1 universitet. Der syntes ikke at kunne konstateres forskelle i
kvalitetskravene til BA-projekterne mellem universiteterne. Derimod er der forskelle i de
kvantitative krav, idet især København er streng med hensyn til begrænsning af projekternes
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sideantal, mens der i Aalborg og Aarhus tillades en ret vid margin. Det var de deltagende censorers
opfattelse, at ambitionsniveauet var passende - i hvert fald ikke for lavt - lige som der generelt var en
forbedret balance mellem teori og empiri i forhold til tidligere. Der konstateredes forskelle i den
måde, projekterne blev præsenteret. I København og Aarhus var der tale om vejledere for en gruppe
af studerende, der individuelt eller sammen med evt. samarbejdspartnere havde udarbejdet projekter,
men hvor karaktergivningen fandt sted med vægt på den skriftlige fremstilling og uden censors
deltagelse ved den mundtlige fremlæggelse. I Aalborg derimod deltog censor ved den mundtlige
præsentation, hvor evt. flere deltagere i udarbejdelsen af et projekt ligeledes deltog sammen, dog
med individuel karaktergivning på grundlag af den skriftlige og den mundtlige individuelle
præsentation.
Uanset de konstaterede forbedringer skønnes der fortsat at være behov for at følge udviklingen, også
for så vidt angår formen for vejledning og bedømmelse.
Med den øgede anvendelse af censorer "på tværs" mellem universiteterne er det formandskabets
vurdering, at egentlig "fælles censur" fremover først og fremmes bør gennemføres, når der foreligger
en konkret anledning hertil. Til erstatning herfor kan overvejes andre muligheder for tværgående
kvalitetsvurdering, som fx. en kravsspecifikation ved bestemte eksaminer, herunder BA-projekterne.
Karaktersammenligninger
På side 4 nedenfor er der for hvert af universiteterne givet oplysninger om karaktergennemsnit for
BA-studiet, BA-projekter, kandidatstudiet samt specialer. Umiddelbart giver tallene for 2001 ikke
anledning til bemærkninger. Bortset fra for specialer, hvor Aarhus ligger ½ point under de øvrige
universiteter, er der kun beskedne differencer mellem universiteterne.
Øvrige bemærkninger
Formandskabet er i det forløbne år blevet hørt i forbindelse med revision af bekendtgørelserne om
hhv. økonomistudiet og evaluering. Der har ikke i forbindelse hermed været forhold af direkte
betydning for censorernes virke.
I beretningen for 2000 udtrykte formandskabet bekymring over en tilsyneladende fortsat nedgang i
søgningen til økonomistudiet. Denne nedgang synes at være bremset i 2001. Dette hænger
sandsynligvis sammen med målrettede bestræbelser ved de enkelte universiteter, som er udmøntet i
ændringer af studieordningerne.
I København har en revision af studieordningen medført en række ændringer af BA-studiet. Flere af
de store fag er opdelt i moduler, eksamensbyrden spredes jævnt over året, og der er indført valgfag
på 2. år og nye erhvervsøkonomiske fag på 3. år. Studieintensiteten og de ugentlige timetal er
reduceret moderat. Der er endvidere indført en række tiltag for at forbedre undervisnings- og
eksamensformerne. Studieoptaget i sommeren 2001 var på samme niveau som året før, mens - det
ganske vist lavere - optag ved starten af forårssemesteret 2002 er fordoblet.
Også på SDU er der sket en ændring af studieordningen.På SDU er timetallet på
bacheloruddannelsen reduceret med henblik på at give de studerende et større ansvar i studiet.
Herudover er der på den fastlagte del af uddannelsen sket en omprioritering af fagene med en
styrkelse af de økonomiske fag. Samtidig er valgfriheden øget med et ekstra valgfag. Hertil kommer,
at de anvendelsesorienterede økonomifag udgør en væsentlig del af de udbudte kandidatfag. Der er
knyttet en aktiv studerende til studiet med opgaven eksternt at synliggøre studiet for målgruppen og
internt at skabe en identitet omkring studiet på tværs af årgange. Søgningen til Økonomi på SDU i
2001 er i forhold til 2000 stabiliseret.
I Aalborg er der på det faglige område foretaget foranstaltninger til styrkelse af de økonomiske fag
på basisuddannelsen, lige som der arbejdes på at optage flere udenlandske studerende samt på et øget
samarbejde med HA og cand.merc.studierne. Tilgangen til studiet har været på samme niveau som
året før.
I Aarhus er blandt andet sket det, at undervisningen i redskabsfagene, matematik og statistik, er
overført til og inddraget i undervisningen i de økonomiske fag. Udover integrationen, indebærer
studieordningerne en øget prioritering af øvelsesundervisningen på bekostning af forelæsningerne.
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Desuden eksperimenteres der mere med eksamensformer (flere hjemmeopgaver på bekostning af 4timers skriftlige opgaver). Endelig er undervisningen ændret, så både national- og erhvervsøkonomiske emner indgår i de enkelte økonomiske fag. Der er sket en klar fremgang i optaget af nye
studerende.
Det bliver interessant at iagttage, hvorvidt de gennemførte eller planlagte ændringer ved de enkelte
studier er tilstrækkelige til at fastholde en øget opmærksomhed og interesse fra nye studerende.
I forbindelse hermed har formandskabet atter drøftet, hvor den rette balance er mellem at sikre fælles
rammer om de fire studier og at opfylde behovet for individuelt særpræg. Studierne bør overveje, om
en fortsat individuel "markedsføring" af oecon-uddannelsen giver det bedste resultat i forhold til en
fælles præsentation i forhold til andre studievalg.
På formandskabets vegne
Hans Ejvind Hansen

Udvalgte karakterer 1998-2001
1998

1999

2000

[1]
2001

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

8,12 (206 st.)
7,89 (33 st.)
7,93 (21 st.)
7,45 (142 st.)

8,45 (187 st.)
7,77 (38 st.)
7,87 (16 st.)
7,48 (135 st.)

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.)
7,98 (95 st.)

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

8,94 (204 st.)
9,13 (23 st.)
(10 st.)
8,86 (21 st.)
8,11 (109 st.)

8,95 (175 st.)
8,80 (35 st.)
( 3 st.)
8,13 (16 st.)
8,71 (132 st.)

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 (97 st.)

Kandidatstudiet
(kandidatgraden/2-årig)
KU (alle kandidater)
SDU
AalU (alle kandidater)
ÅrU

8,15 (200 st.)
8,92 (10 st.)
8,83 (16 st.)
8,47 (15 st.)

8,43 (154 st.)
8,51 (21 st.)
8,26 (24 st.)
8,93 (61 st.)

8,67 (160 st.)
8,99 (37 st.)
8,99 (18 st.)
8,82 (84 st.)

8,99 (192 st.)
9,16 (44 st.)
8,56 (17 st.)
8,75 (130 st.)
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[2]
Specialer
KU
SDU
AalU
ÅrU (2-årig)

9,21 (202 st.)
9,49 (35 st.)
8,93 (16 st.)
8,76 (17 st.)

9,27 (162 st.)
9,15 (45 st.)
8,79 (24 st.)
7,81 (61 st.)

9,45 (168 st.)
9,15 (45 st.)
9,39 (18 st.)
[3]
9,17 (86 st.)

9,48 (194 st.)
9,45 (47 st.)
9,47 (17 st.)
2
9,02 (132 st.)

Note: Bemærk, at der er forskel i opgørelserne for kandidatstudiet og for specialer med hensyn til,
om karaktererne for de studerende, der i årene har afsluttet den 5-årige kandidatuddannelse, er
medregnet.

[1]

Tallene for 2001 er foreløbige

[2]

Tallet for færdige studerende er sat for højt, idet det har været nødvendigt at medtage terminerne 200101, 200107 og
200201
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