Se vedhæftede høringsliste
(Censorsekretariater bedes fordele høringsbrev med
bilag til censorformænd)
Emne: Høring over ændring af eksamensbekendtgørelserne

Hermed sender Styrelsen for Forskning og Uddannelse udkast til ændring
af eksamensbekendtgørelserne:






bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur
ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen),
bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i de erhvervsrettede videregående uddannelser,
bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og
censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet og
bekendtgørelse nr. 1585 af 13. december 2016 om prøve i de maritime uddannelser.

Ændringerne skal ses som opfølgning på censorrapporten, hvorefter blandt
andet de fire eksamensbekendtgørelser på det videregående uddannelsesområde skal ændres.
Ud over disse ændringer er der i udkastene medtaget andre tekniske og
præciserende ændringer.
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Der henvises til vedhæftede notater om ændringerne i de respektive ændringsbekendtgørelser.
Bekendtgørelsesændringerne forventes at træde i kraft den 1. september
2018.
Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være styrelsen i hænde senest
torsdag den 2. august 2018 og sendes til hoering@ufm.dk med angivelse af
ref. nr. 18/022367.
Bemærkningerne bedes fremsendt til styrelsen med henvisning til de enkelte bestemmelser i udkastet, jf. notaterne.
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til Pia thor Straten, pts@ufm.dk.
Udkastene vil tillige blive lagt på høringsportalen.

Med venlig hilsen

Pia thor Straten
Chefkonsulent
Styrelsen for Forskning og
Uddannelse
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Notat

Modtager(e)

Notat om ændringerne i eksamensbekendtgørelsen på universitetsområdet
Foreslåede ændringer til eksamensbekendtgørelsen på universitetsområdet, jf. bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved
universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Notatet oplister ændringerne i paragraforden.
1. juni 2018

§ 31
§ 31, stk. 2, nr. 6, indsættes som nyt nr. 7:
”7) De eventuelle faglige mindstekrav der indgår i kandidatuddannelsen, jf.
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de
gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb.”
Nr. 7 – 10 bliver herefter nr. 8 – 11.
Med ændringen bliver det et krav, at de faglige mindstekrav, der evt. indgår i kandidatgraden, fremgår af eksamensbeviset for en kandidatuddannelse.
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Retningslinjerne ses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200989
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§ 33
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Efter stk. 1 indsættes som nyt stk. 2 – 4:
”Stk. 2. Efter anmodning fra en person, der fremlægger dokumentation for
et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.
Stk. 3. Såfremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt,
hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemført
denne, udsteder institutionen, jf. stk. 8, ligeledes ny dokumentation for beståede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.
Stk. 4. Såfremt der ikke foreligger et originalbevis, udsteder institutionen
dokumentation for beståede fag eller bestået uddannelse med det nye
CPR-nummer.”
Ændringen følger af en udenretlig forpligtelse, hvorefter der skal gives
personer, der får kønsskifte og heraf følgende juridisk kønsskifte, et retskrav på at få udstedt nyt eksamensbevis. Der henvises til vedlagte bilag
3.
§ 51
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I § 51, stk. 1, indsættes efter sidste pkt.:
”Hvis det siddende formandskab genopstiller, og der samtidig er andre kandidater til formandsskabet, forestås valget af den institution, som varetager censorsekretariatsfunktionen for det pågældende censorkorps’ formandskab.”
Med ændringen er der søgt at tage højde for den situation, som kan opstå
med den gældende eksamensbekendtgørelse, hvorefter det afgående censorformandskab skal forestå et valg, som det selv er interesseret i at
vinde, så det kan fortsætte på formandsposten, og hvor der samtidig er
andre kandidater. En sådan situation er uhensigtsmæssig.
§ 52
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I § 52 ophæves stk. 3.
Ændringen er en opfølgning på censorrapporten og betyder, at kravene til
censorformandskabets medvirken i den løbende dialog mødeform og frekvens fritstilles, idet dialogen fremover indgår i institutionernes kvalitetsarbejde.
§ 53
§ 53 affattes således:
”§ 53. Censorerne må ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have
været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor eller adjungeret lektor og en emeritus kan
ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret
professor eller adjungeret lektor, eller emeritus.
Stk. 2. Det skal i videst muligt omfang undgås, at bedømmerne varetager
censuropgaver for hinanden (gensidig censur).
Stk. 3. Censorernes virke er omfattet af de forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.”
Med ændringen er habilitetsreglerne præciseret, så de også omfatter
emeritus. Endvidere er det præciseret, at der er tale om ”bedømmere” (det
vil sige både eksaminatorer og censorer) og ikke kun ”eksaminatorer”, der
i videst muligt omfang skal undgå gensidig censur. Endvidere er det præciseret, at censorernes virke er omfattet af det bredere begreb ”forvaltningsretlige regler” og ikke kun forvaltningsloven.
§ 58
§ 58, stk. 3, affattes således:

Side2/3

”Stk. 3. Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen, og beskikkelsen udløber
automatisk, jf. dog stk. 4. Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst
en fjerdedel af censorerne i censorkorpset. Det nye censorkorps skal således bestå af mindst en fjerdedel nybeskikkede censorer. Der kan inden for
perioden beskikkes supplerende censorer, herunder i de tilfælde hvor nye
godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset.”
Det er i stk. 3 præciseret, at en beskikkelsesperiode udløber automatisk,
og at det nye censorkorps skal bestå af mindst en fjerdedel nybeskikkede
censorer. I stk. 5 er den nuværende ordlyd ændret og udvidet, således at
en censorbeskikkelse kan bringes til ophør på baggrund af oplysninger fra
den relevante kompetente myndighed og ikke kun Styrelsen for Patientsikkerhed.
I § 58, stk. 5, ændres fra ”Styrelsen for Patientsikkerhed” til ”den relevante
kompetente myndigheds autorisationsregister”
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§ 61
§ 61, stk. 2, affattes således:
”Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i § 60, ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til universitetet med kopi til censorformandskabet.”
Efter den gældende eksamensbekendtgørelse skal censor indberette, hvis
censor får en formodning om ”væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse” til universitetet og censorformandskabet. Dette giver den enkelte censor en større indflydelse end
censorformanden, som har sin beføjelse i § 52, stk. 2. Reglen bør derfor
ændres, så de iagttagelser, en censor måtte have om forholdene nævnt i §
60 indberettes til institutionen med kopi til censorformanden. Censorformanden afgiver en årlig beretning efter § 52, stk. 2, nr. 3, om eksamensforløbet.
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