Til høringsparterne

Ændring af eksamensbekendtgørelserne

30. august 2018

Ændring af alle fire eksamensbekendtgørelser nu er udstedt og er offentliggjort i på www.Retsinformation.dk og træder i kraft den 1. september
2018.

Styrelsen for Forskning og
Uddannelse
Jura

Det drejer sig om følgende:
Bekendtgørelse nr. 1080 af 28. august 2018 om ændring af bekendtgørelse
om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1081 af 28. august 2018 om ændring af bekendtgørelse
om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelse.
Bekendtgørelse nr. 1082 af 28. august 2018 om ændring af bekendtgørelse
om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Bekendtgørelse nr. 1083 af 28. august 2018 om ændring af bekendtgørelse
om prøver i de maritime uddannelser.
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Ændringerne er et led i realisering af uddannelses- og forskningsministerens udmelding fra sommeren 2017 om at styrke censorområdet.
Udkast til ændring af de fire eksamensbekendtgørelser samt baggrundsnotater blev sendt i en samlet høring den 4. juni 2018 med høringsfrist den 3.
august 2018.
I forhold til de udsendte udkast er der på grundlag af høringssvarene foretaget enkelte tekniske justeringer og præciseringer i forhold til høringsudkastet.
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de
gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb er
desuden justeret (faglige mindstekrav) og kan ligeledes findes på Retsinformation som vejledning nr. 9698 af 28. august 2018.
Styrelsen vil med dette brev alene knytte et par kommentarer til ændringerne.
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Dialog1
Ændringen hvorefter kravene til censorformandskabets medvirken i den
løbende dialog, mødeform og frekvens fritstilles. Ændringen er en følge af
uddannelses- og forskningsministerens udmelding om opfølgning på censorrapporten og indebærer, at denne dialog fremover indgår i institutionernes kvalitetsarbejde via akkrediteringsreglerne. Senest er akkrediteringsreglerne ændret, således at det nu er fastsat i akkrediteringsreglerne, at
prøve– og eksamenssystemet skal indgå i institutionernes kvalitetssikring.
Der er intet til hinder for, at censorformænd kan fortsætte de faste censormøder hvert andet år, såfremt det ønskes.
Censors indberetninger2
Ændringen (ophævelsen) af den enkelte censors mulighed for at påtale
væsentlige problemer eller mangler i uddannelsesinstitutionens varetagelse
af en uddannelse er en naturlig konsekvens af, at der gennem de seneste
10 år er indført en række relevans- og kvalitetssikringsredskaber, som skal
sikre uddannelsernes kvalitet og relevans.
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Der er bl.a. indført en række eksterne kvalitetssikringsredskaber, der delvist
erstatter den kvalitetssikring, som censorsystemet tidligere varetog alene. Senest er akkrediteringsreglerne ændret, således at det nu er fastsat i
akkrediteringsreglerne, at prøve– og eksamenssystemet skal indgå i institutionernes kvalitetssikring. Parallelt med indførelse af uddannelsesakkreditering blev der i 2007 også indført aftagerpaneler på universiteterne og
uddannelsesudvalg på professionshøjskoler og erhvervsakademier, som
bl.a. skal rådgive institutionerne om uddannelsernes kvalitet, relevans og
niveau for samfundet.
Censorerne har imidlertid fortsat et talerør både gennem deres bidrag til
årsberetningen og de specifikke indberetninger om eksamensforholdene.
Disse talerør giver mulighed for, at censor også udtaler sig om eksamens
kvalitet. Det er der ikke ændret ved.
Styrelse skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der ikke er tale om
en ændring af proceduren for afgivelse af indberetninger. Censorer skal
1

Ophævelse af § 52, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1062 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser

(eksamensbekendtgørelsen), § 28, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser og § 25, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om
eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
2

Ændring af § 61, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1062 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser

(eksamensbekendtgørelsen), § 31, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser og § 34, stk. 4, bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om
eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
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således stadig som en fast rutine afgive en beretning om eksamensforløbet ved eksamensterminens afslutning til uddannelsesinstitutionen med
kopi til censorformandskabet. Censorformanden afgiver en årlig beretning
om eksamensforløbet.
Styrelsen skal i den sammenhæng præcisere, at censorkorpsets årsberetning på det erhvervsrettede område ikke længere skal sendes til styrelsen
men alene til de relevante uddannelsesinstitutioner.
Eksamensbeviset
Der er foretaget enkelte tekniske justeringer og præciseringer i forhold til
høringsudkastet, herunder formuleringen om indholdet på eksamensbeviset
om faglige mindstekrav samt i bekendtgørelsernes regler om udstedelse af
et nyt eksamensbevis med nye personoplysninger som følge af juridisk
kønsskifte.
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Styrelsen kan i øvrigt oplyse, at der i løbet af efteråret 2018 vil blive udsendt et hyrdebrev til institutionerne, som også vil blive sendt til censorformandskaberne til orientering. Hyrdebrevet vil blandt andet adressere
ændringerne i eksamensbekendtgørelserne, herunder de spørgsmål, der er
rejst i høringssvarene. Styrelsen har bl.a. noteret sig de spørgsmål, der er
rejst om bedømmernes notater. Styrelsen afholder desuden den 29. november 2018 et møde, hvor samtlige censorformandskaber er inviteret. På mødet vil styrelsen bl.a. orientere om regelændringerne og konsekvenserne
heraf.

Med venlig hilsen

Pia thor Straten
Chefkonsulent
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