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Censorformandskabet
Økonomi
29.marts 2005
Censorberetning 2004 for Økonomistudierne ved universiteterne.
Møder
Censorformandskabet afholdt ordinært møde 13.februar 2004
Ændringer i rammerne for censorvirksomheden
I censorberetningen for 2003 omtaltes vedtagelsen af en ny universitetslov i maj 2003. Denne lov er
nu trådt i kraft, og på alle de berørte universiteter er der udpeget bestyrelser, som fremover skal stå for
den overordnede ledelse. Processen med ansættelse af rektorer, dekaner og studieledere efter de i
loven foreskrevne regler er påbegyndt og kan for alle universiteters vedkommende forventes afsluttet
inden udgangen af 2005.
For så vidt angår censorernes forhold afventes fortsat et udspil fra Ministeriet for Forskning,
Teknologi og Udvikling. Efter en fornyet henvendelse til Ministeriet forventes det, at fastlæggelsen af
nye regler for censorernes virksomhed vil finde sted inden for rammerne af en såkaldt kvalitets- og
censorbekendtgørelse. Arbejdet antages påbegyndt i løbet af 2.kvartal 2005, og det forlyder, at
censorformandskaber o.a. vil blive inddraget heri. Det er håbet, at der foreligger en ny bekendtgørelse
inden udløbet af censorernes nuværende beskikkelsesperiode i marts 2006.
I maj 2004 trådte en ny Uddannelsesbekendtgørelse i kraft. Den erstatter Bekendtgørelse om
bacheloruddannelsen i økonomi og kandidatuddannelsen i økonomi. I forhold til det udkast, der blev
omtalt i censorberetningen for 2003, er beskrivelsen af kravene til BA-projektet på tilfredsstillende
måde ændret, idet de evt. nærmere krav til forholdet mellem teori og empiri er overladt til
inkorporering i de enkelte studieordninger. Der foregår for tiden på de enkelte universiteter et arbejde
med udvikling af og tilpasning af studieordningerne til bekendtgørelsens regler. I h.t. bekendtgørelsen
skal der forud for ikrafttrædelse af ordningerne tages kontakt til aftagerrepræsentanter, lige som der
skal indhentes en udtalelse fra censorformandskabet.
I august 2004 trådte en ny eksamensbekendtgørelse i kraft. Af praktiske ændringer for censorerne skal
nævnes, at censors notater, taget under eksamen og votering til brug for en evt. klagesag, skal
opbevares mindst 1 år og indtil en evt. klagesag er afsluttet. Herudover åbnes der mulighed for, at den
studerende kan foretage lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve.
De nævnte bekendtgørelser kan findes ved opslag på censorernes hjemmeside: www.econ.ku.dk/censor
Anvendelse af censorer
Efter udløbet af de første to år i den nuværende beskikkelsesperiode foretoges, jf. censorberetningen
for 2003, en vurdering af censoranvendelsen og dennes overholdelse af de i censorbekendtgørelsen
foreskrevne regler. Det konstateredes bl.a., at der var væsentlige forskelle i anvendelseshyppigheden
for eksterne censorer mellem de 4 universiteter, samt – og delvis på denne baggrund – vanskelighed
med at opfylde bekendtgørelsens regler for anvendelse af den enkelte censor. Af de 221 censorer var
således 49 ikke blevet anvendt i den første 2-årsperiode, og 126 censorer havde alene været anvendt
ved 1 universitet. En opfølgning vedrørende censoranvendelsen i 2004 viser, at 72 af de nu
fungerende 216 censorer ikke har været anvendt i dette år. Den væsentligste årsag hertil er fortsat en
reduceret benyttelse af ekstern censur fra universiteternes side, men hertil kommer særlige forhold
knyttet til overlapning mellem det erhvervsøkonomiske og det økonomiske censorkorps ved SDU
samt til AalU’s små hold, der følges af rotation mellem censorerne. Opgjort i forhold til antallet af
censorer, som har særlig tilknytning til hvert af universiteterne varierer anvendelsesprocenterne
betydeligt fra næsten 100 for KU over 70 for AaU og 40 for SDU til 30 for AalU.
I årets løb er der foretaget nybeskikkelse af 2 censorer, specielt med henblik på at varetage
statistikcensur ved KU. Herudover er der foretaget en ad hoc beskikkelse af en censor. Samtidig er
fratrådt 4 censorer.
En opfyldelse af den nuværende censorbekendtgørelses regler om udskiftning af mindst 25% af
korpset ved udgangen af den nuværende beskikkelsesperiode vil bl.a. kunne gennemføres under
hensyntagen til, hvilke censorer der ikke har været anvendt i de seneste år.
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Karaktersammenligninger
Formandskabet har atter for 2004 indhentet oplysninger om karakterudviklingen for 4 væsentlige
karakterer.
Udvalgte karakterer 2001-2004
2001

2002

2003

2004

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

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.)

8,23 (176 st.)
8,41 (22 st.)
8,68 (10 st.)
8,4 (56 st.)

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

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.)

9,34 (206 st.)
8,95 (21 st.)
( 1 st.)
7,67 (15.st.)
9,0 (88 st.)

Kandidatstudiet
KU
SDU

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

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

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

9,06 (147 st.)
8,92 (23 st.)

AalU
ÅrU

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

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

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

9,66 (6 st.)
8,7 (101 st.)

Specialer
KU
SDU
AalU
ÅrU

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.)

9,44 (155 st.)
9,35 (23 st.)
9,67 (6 st.)
9,0 (101 st.)

I forhold til tidligere år er der ingen væsentlige ændringer.
Hans Ejvind Hansen
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