Direktøren

Til: Institutioner, der udbyder videregående uddannelse, censorformænd for videregående uddannelser, de studerendes organisationer, organisationer der repræsenterer aftagere og arbejdsmarkedets parter

Høring over Censorudvalgets rapport
Vedlagt sendes Censorudvalgets rapport ” Et fremtidssikret censorsystem” med
henblik på jeres bemærkninger, jf. også link http://ufm.dk/uddannelse-oginstitutioner/rad-naevn-og-udvalg/censorudvalget/dokumenter-oganalyser/microsoft-word-sidste-nye-censorrapport-version-180117-docx.pdf
Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal anmode om at modtage bemærkninger
til rapporten senest den 17. marts 2017. Bemærkninger modtaget efter dette
tidspunkt kan ikke forventes at indgå i ministeriets behandling.
Ministeriet ønsker med høringen at understøtte, at rapporten generer en god og
konstruktiv debat om, hvordan censorsystemet i Danmark fremover kan bidrage til
at sikre kvaliteten og relevansen af vores videregående uddannelser.
Når Styrelsen har modtaget bemærkningerne, vil de indgå i ministeriets arbejde
med kvaliteten og relevansen af de videregående uddannelser.
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Baggrund
Regeringen bad i 2015 et eksternt Censorudvalg om at se på det nuværende censorsystem. Udvalget, hvis medlemmer var udpeget af institutionerne, bestod primært
af repræsentanter fra institutionerne. Såvel formanden som medlemmerne har alle
erfaring med at være censor.
Censorudvalget har fået udarbejdet en række rapporter, som bl.a. belyser institutionernes, censorformændenes og de studerendes holdninger til censorsystemet.
Censorudvalget har holdt møder med en række interessenter, herunder Danmarks
Akkrediteringsinstitution, samtlige rektorforsamlinger, repræsentanter for de studerende og de studerendes organisationer, udvalgte censorformænd, repræsentanter for aftagerne og arbejdsmarkedets parter m.fl. for at afdække deres vurdering af
det nuværende censorsystem og deres behov i forhold til et fremtidigt censorsystem. Censorudvalget har i forlængelse heraf modtaget bidrag fra flere af interessenterne. Det har været muligt for alle med interesse for censorsystemet at sende
bidrag til udvalget. Rapporter og dokumenter samt input fra interessenter og andre ligger tilgængelige på udvalgets hjemmeside http://ufm.dk/uddannelse-oginstitutioner/rad-naevn-og-udvalg/censorudvalget?searchterm=censorudvalget
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Læsevejledning til rapporten
Censorudvalgets rapport består af ti kapitler samt et appendiks. Kapitlerne i Censorudvalgets rapport behandler de problemstillinger som udvalget, fik til opgave at
afdække, jf. udvalgets
um http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2015/filer/kommissorium-for-analyse-ogudvalgsarbjedet-for-et-nyt-censorsystem.pdf
Rapporten består af en beskrivelse af det gældende censorsystem og en beskrivelse
af udvalgets overvejelser, hvor udvalget reflekterer over de undersøgelser, som
udvalget har gennemført, og de bidrag, som udvalget har modtaget. Kapitel 2 omhandler udvalgets overvejelser og anbefalinger til et fremtidigt censorsystem.
Udvalget har vurderet, at det var nødvendigt med en beskrivelse af det gældende
censorsystem for at forstå baggrunden for udvalgets overvejelser og anbefalinger.
Bemærk også, at der af hensyn til rapportens læsere er udarbejdet en ordliste, hvor
fagspecifikke ord og termer er forklaret.

Styrelsen for Forskning og
Uddannelse

Censorudvalgets anbefalinger
Det er Censorudvalgets opfattelse, at censorsystemet bør bevares, men at et fremtidssikret censorsystem også kræver, at der sker en række tilpasninger. Udvalget
har også undersøgt, hvordan der internationalt arbejdes med at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. Rapporten indeholder på den baggrund udvalgets anbefalinger til tilpasninger af censorsystemet.
Bemærkningerne bedes sendt til censorpostkassen: censor@ufm.dk

Med venlig hilsen

Hans Müller Pedersen
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