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Censorformandskabet afholdt ordinært møde den 12.februar 2007.
Censorinstitutionens fremtid
I censorberetningen for 2007 kunne det oplyses, at afsnittet om ændringer af censorinstitutionen var
taget ud af det forslag til Universitetslov, der blev fremsat den 31.januar 2007, samt at der inden
udgangen af 2007 ville blive gennemført en faglig og økonomisk analyse af den eksisterende
censorordning.
I efteråret 2007 nedsattes en arbejdsgruppe til at gennemføre denne analyse. Arbejdsgruppen har
endnu ikke afsluttet sit arbejde.
Censorernes fremtidige virke må ses i lyset af oprettelsen af Akkrediteringinstitutionen samt af
aftagerpaneler. Akkrediteringsinstitutionen, som er forankret i Videnskabsministeriet, skal akkreditere
alle videregående uddannelse og dermed være hovedansvarlig for den eksterne kvalitetssikring. De
rådgivende Aftagerpaneler , der som udgangspunkt fungerer på fakultets- og/eller institut/studieniveau,
skal bl.a. rådgive universiteterne ”om uddannelsernes kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedets
behov, og i forhold til samme og beslægtede uddannelse ved universitetet og ved andre universiteter.”
En af censorernes nuværende opgaver er netop ”at rådgive universitetet om uddannelsens kvalitet og
hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til videre uddannelsesforløb.”
Det må allerede på baggrund heraf antages, at arbejdsgruppen vil stille forslag, hvorefter utilsigtet
overlapning mellem aftagerpaneler og censorer undgås. Det kunne tyde på, at censorerne i relation til
kvalitetssikrings-opgaven fremover skal koncentrere sig om ”mikro-niveauet”, mens aftagerpanelerne
skal koncentrere sig om ”makro-niveauet.” Formandskabet anbefaler, at der etableres nær
forbindelse mellem censorer og aftagerpaneler ved de enkelte universiteter, bl.a. ved, at et medlem af
censorformandskabet inviteres til at deltage i et eller flere af aftagerpanelernes møder.
Det er i øvrigt usikkert, dels hvilke forslag arbejdsgruppen måtte fremkomme med, dels hvorledes den
politiske reaktion bliver på gruppens forslag. Det forventes, at arbejdsgruppens rapport vil blive sendt i
høring.
Den nye karakterbekendtgørelse
Den nye karakterbekendtgørelse trådte i kraft den 1.september 2007. Ud over indførelse af en ny skala
er karaktergivningen herefter baseret på graden af opfyldelse af de mål, som skal fastlægges for hvert
fag og eksamen.
Forud for ikrafttrædelsen afholdtes ved de enkelte universiteter møder med henblik på indføring i de
nye regler. Censorerne var inviteret til at deltage i nogle af disse. Censorerne har imidlertid først og
fremmest taget det nye system i brug på grundlag af det skriftlige materiale, som forud er stillet til
rådighed af de enkelte universiteter og viderekommunikeret til censorerne via censorformandskabet.
Det er vurderingen, at censorerne har kunnet være rimeligt velforberedte til de nye forhold.
Til gengæld må det konstateres, at indkøringen af det nye system ikke er uden problemer. Et væsentligt
af dem er, at de udarbejdede målbeskrivelser, i hvert fald for BA-projekter og specialer, efter
formandskabets opfattelse ikke yder tilstrækkelig vejledning om krav til indhold og bedømmelse,
hverken for de studerende eller for bedømmerne. En højere grad af systematik for udarbejdelse af

målbeskrivelser forekommer ønskelig. Uanset de principielle forskelle mellem den gamle og ny
karakterbekendtgørelse, kunne en sådan systematik bl.a. tage udgangspunkt i en 3x3 matrix med
kendskab, forståelse og anvendelse i forspalten og begreber/teori, metode og data i hovedet.
Det er herudover censorformandskabets ønske, at de 4 universiteter, som censorkorpset omfatter,
forsøger at samordne principper for og indhold i deres målbeskrivelser for ensartede eksaminer,
herunder især specialer og BA-projekter. Dette er i første omgang kun sket i begrænset omfang, idet
fokus tilsyneladende har været rettet mod en samordning inden for hvert universitet eller fakultet frem
for mellem universiteterne. I den revurdering af målbeskrivelserne der må anses for nødvendig allerede i
indeværende år henstiller formandskabet, at man atter overvejer en ensartet systematik, herunder for
BA-projekter og specialer.
Universitetsfusionerne
I 2007 sammenlagdes Handelshøjskolen i Aarhus med Aarhus Universitet, lige som Den Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskole blev en del af Københavns Universitet. I henhold til den eksisterende
censorbekendtgørelse kan en universitetslærer ikke tildeles censuropgaver ved den institution, læreren
gør tjeneste ved, med mindre der er tale om en anden uddannelse eller eventuelt et andet fag, end det
læreren underviser ved. Det er formandskabets vurdering, at bekendtgørelsen ikke er til hinder for, at
universitetslærere inden for de to større universiteter tildeles censuropgaver ved andre fakulteter eller
ved andre fag.
Censoranvendelsen
I henhold til censorbekendtgørelsen skal censorerne mindst hver andet år tildeles censoropgaver, og
hvor censorkorpset dækker flere institutioner, skal censorerne tildeles opgaver ved mere end en
institution i beskikkelsesperioden.
Af de 172 censorer, som er tilknyttet Økonomi har 151 været anvendt i 2006-2007, mens 144 var
anvendt året før. I løbet af de to første år er der 19 censorer, som slet ikke har været anvendt,
hovedsageligt fordi de har været optaget af andet arbejde og derfor bedt sig midlertidigt fritaget for
censorvirksomhed. 68 censorer har i to-års perioden været anvendt ved mindst to af universiteterne.
Formandskabet betragter den konstaterede anvendelse som tilfredsstillende. I den forbindelse skal atter
fremhæves, at det ikke skønnes muligt ved økonomistudiet at opfylde censorbekendtgørelsens ønske
om alle censorers anvendelse ved flere universiteter inden for en beskikkelsesperiode. Det skyldes
forskelle i studiernes størrelse, studieområder og eksamensformer samt studiernes forskellige politik
med hensyn til benyttelse af ekstern censur. Til illustration heraf skal det nævnes, at antallet af
anvendte censorer ved de fire universiteter i 2007 var 119 ved KU, 40 ved SDU, 16 ved AalU og 57 ved
AarU.
Tværgående censur ved BA-projekter
Der er atter i 2007 søgt gennemført en tværgående censur ved BA-projekter. Forskelle i organiseringen
af projekterne – individuelt/hold og mundtligt forsvar – samt forskelligt antal projekter ved
universiteterne har vanskelig gjort forsøget. Af de 19 censorer, der påtog sig at medvirke, har kun 9 haft
censur, og kun 3 har været censorer ved mere end et universitet. Formandskabet vil for 2008 tilstræbe,
at der sker en større anvendelse af bestemte udvalgte censorer til BA-projekter.
Eksamensform og uregelmæssigheder ved eksamen
Den stigende anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder muligheden for at trække på internettet,
samt en øget anvendelse af hjemmeopgaver indebærer, at der er en øget risiko for eksamenssnyd, som
allerede har universiteternes bevågenhed. Formandskabet skal nævne, at indførelse af et element af

mundtlighed ved eksamen kan medvirke til at mindske problemerne med eksamenssnyderi. Også dette
taler for, at der ved bedømmelsen af BA-projekter of specialer indgår et mundtligt forsvar.
Karakterstatistik
Under indtryk af, at skiftet i karaktergivning fandt sted i løbet af året 2007 har formandskabet i denne
beretning undladt at videreføre statistikken over udvalgte karakterer ved de fire økonomistudier.
Karakterstatistikken vil blive søgt genoptaget fra 2008 og fremover.

