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Ved brev af 4. december 2012 orienterede Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (per 1. oktober 2013 Styrelsen for Videregående Uddannelser) om, at
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ville gennemføre en evaluering af censorordningen på universitetsområdet for at undersøge, hvordan eksamensbekendtgørelsens bestemmelser anvendes i praksis. Evalueringens resultater fremgår af vedlagte
rapport.
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har desuden gennemført en evaluering af
anvendelsen af 7-trins-skalaen, der blev offentliggjort den 12. juni 2013 på
www.fivu.dk.
Evaluering af censorordningen på universitetsområdet
Det er censorformandskabernes opgave at medvirke til at sikre de studerendes retssikkerhed ved de enkelte prøver. Det er samtidig censorformandskabernes opgave
at kvalitetssikre uddannelsernes prøve- og eksamenssystem ved at have en uafhængig og landsdækkende funktion, hvor der er reel ekstern censur ved de enkelte
universitetsuddannelser. Formålet med censorkorpsets landsdækkende funktion og
med kriterierne for fordelingen af opgaverne til censur blandt censorerne er, at alle
censorer skal opnå det fornødne erfarings- og sammenligningsgrundlag. I modsat
fald kan censorerne ikke sammenligne prøve- og eksamenssystemets kvalitet og
niveau på tværs af uddannelserne ved de forskellige universiteter.
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Rapporten viser flere problemer med at anvende eksamensbekendtgørelsens bestemmelser i praksis.
Særligt det naturvidenskabelige hovedområde adskiller sig fra andre hovedområder ved, at der mangler en sikring af, at censorerne jævnligt anvendes og
censurerer på alle de universiteter, som korpset dækker. Desuden mangler der
bl.a. også en sikring af censors uafhængighed ved brugen af gensidig censur
(”pardannelser”).
I gennemsnit er det kun 43 procent af censorkorpsene, der har afholdt de bekendtgørelsesfastsatte censormøder siden 2009 og 41 procent af studielederne
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har ikke afholdt kontaktmøder mellem censorerne og universiteterne, hvor der
følges op på censorernes indberetninger.
Styrelsen skal bede de enkelte universiteter om at redegøre nærmere for, hvilke
tiltag universiteterne forventer at tage som opfølgning på evalueringen med henblik
på at sikre, at censorordningen fortsat anvendes korrekt som led i kvalitetssikringen
af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem, og herunder bl.a. besvare følgende
spørgsmål:
Hvordan vil universiteterne sikre, at der er reel ekstern censur og et minimum af gensidig censur på de enkelte uddannelser?
Hvilke procedurer har universiteterne iværksat med henblik på at sikre, at
der følges op på censorformandskabets årlige beretning og censorernes
indberetninger?
Hvordan vil universiteterne medvirke til at sikre, at der afholdes de bekendtgørelsesfastsatte censormøder og kontaktmøder?
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Evaluering af 7-trins-skalaen
Overordnet viser evalueringen, at 7-trins-skalaen fungerer godt i praksis. De censorer, der er blevet interviewet i forbindelse med evalueringen, udtrykker tilfredshed
med skalaens trinbeskrivelser og med deres kobling til de faglige mål, men censorerne understreger, at der løbende er behov for at sikre fælles forståelse af skalaen
og dens anvendelse ved bedømmelse.
Som opfølgning på evalueringen af 7-trins-skalaen vil styrelsen bede de enkelte
universiteter om at besvare følgende spørgsmål:
Hvordan kvalitetssikrer universiteterne, at eksaminatorerne og censorerne har
en fælles forståelse af 7-trins-skalaen og dens anvendelse?
Hvordan kvalitetssikrer universiteterne, at målbeskrivelserne for de enkelte fag
er tilstrækkelig præcist udformet og beskrevet i studieordningen til, at der kan
gives en korrekt, absolut bedømmelse?
I bedes sende svar skriftligt senest fredag den 10. januar 2013 til ui@ui.dk og cc:
anka@vus.dk e-mailen skal mærkes ”opfølgning på evalueringer” i emnefeltet.
Når styrelsen har modtaget jeres svar, vil vi vurdere, om der er behov for yderligere
dialog med universiteterne og/eller censorformandskaber.

Med venlig hilsen
Nils Agerhus
Direktør
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