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Kære censorformandskaber
Jeg skriver #l jer for at henlede jeres opmærksomhed på nedenstående
(engelsk oversæHelse i forlængelse af den danske tekst, hvis I skulle have
brug for det #l videredistribu#on). Vi vil gerne medsende nedenstående
som orientering #l hver enkelt censor, der skal have prøver hos os, men jeg
ﬁnder det passende, at I hermed orienteres først.
Mvh. Tom Nyvang, studieleder
Styrelsen for Forskning og Uddannelse (hereUer Styrelsen) har indskærpet
over for AAU, at AAU bør udlevere bedømmernes notater fra eksamen, hvis
en studerende beder om noterne i forbindelse med AAU’s behandlingen af
en eksamensklage. AAU har modtaget ovenstående #lbagemelding fra
Styrelsen i forbindelse med en studerendes klage over AAU’s afslag på en
anmodning om ak#ndsigt i bedømmernes noter.
Sagsforløb og Styrelsens afgørelse
I forbindelse med en eksamensklage over bedømmelsen havde
bedømmerne i deres udtalelse henvist #l de notater, som de havde taget
under prøven. Den studerende bad hereUer om ak#ndsigt i bedømmernes
noter, hvilket AAU gav afslag på. AAU gav som begrundelse for afslaget på
ak#ndsigt, at AAU vurderede, at bedømmernes notater må betragtes som
interne noter. Den studerende påklagede AAU’s afslag på ak#ndsigt #l
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 23, at censor og eksaminator
skal tage notater om præsta#onen og karakterfastsæHelsen under
voteringen #l brug for en eventuel klagesag.
AAU har hid#l tolket denne bestemmelsen således, at notaterne skulle
danne grundlag for den udtalelse, som bedømmerne skal skrive ifm. en
eksamensklage (i overensstemmelse med § 35 stk. 2). Af samme grund har
AAU ikke hid#l givet ak#ndsigt i bedømmernes noter.
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Styrelsen vurderede, at AAU er forpligtede 5l at udlevere bedømmernes
noter ifm. behandlingen af eksamensklager, såfremt der bedes om indsigt
i noterne.
AAU tager Styrelsens 5lbagemelding 5l e>erretning. Det betyder, at AAU
fremover imødekommer anmodninger om ak5ndsigt i bedømmernes
noter i forbindelse med behandling af eksamensklager.
Udlevering af notater
Ovenstående betyder, at AAU’s interne bedømmere og eksterne censorer
skal være opmærksomme på, at studerende kan få indsigt i de noter, der
tages under prøven.
Det er dog vig#gt at understrege, at Styrelsen i samme ombæring har
præciseret, at der ikke er formkrav #l noterne. Noterne er fortsat et
redskab #l bedømmerne, som de kan tage afsæt i, når de skal skrive
udtalelse i en eksamensklage.
Det er vig#gt, at alle bedømmere informeres om, at bedømmernoterne
fremadreHet kan blive udleveret #l de studerende.
Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 23, at bedømmerne skal
opbevare noterne fra eksamen i mindst et år, eller ind#l en eventuel
klagesag er afsluHet.
Det er rig#g vig#gt, at bedømmerne sørger for at gemme dokumenterne i
denne periode, så det er muligt at udlevere #l de studerende, såfremt de
anmoder om at få noterne udleveret i forbindelse med en klagesag.
Såfremt en studerende ifm. en eksamensklage anmoder om indsigt i
bedømmernes noter, vil sagsbehandleren af eksamensklagen tage kontakt
#l bedømmerne.
Hvis bedømmerne bliver kontaktet af de studerende, kan de enten henvise
#l sagsbehandleren af eksamensklagen eller selv udlevere noterne.

