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Ang.: Høringssvar til Censorudvalgets rapport, jf. høringsbrev vedr. Censorudvalgets rapport
dateret 23. januar 2017.

Censorudvalgets rapport dokumenterer et grundigt, kvalificeret og vel beskrevet udvalgsarbejde.
Jeg er i det store og hele indforstået med alle rapportens analyser og anbefalinger – på nær én
central anbefaling:
Det centrale krav om, at medvirken af censorer ved bedømmelsen af prøver alene skal
omfatte de afsluttende store opgaver, dvs. bachelorprojektet og specialet på universitetet
(pp. 11f).
Konsekvensen af Censorudvalgets ovennævnte anbefaling kan meget vel blive, at der kun bliver
ekstern bedømmelse af bachelorprojekter og specialer, dvs. at de studerende alene bedømmes af
deres eksaminatorer gennem hele uddannelsesforløbet indtil uddannelsens afsluttende opgave.
Den seneste udvikling på universitetsområdet (mht. store besparelser) medfører i øjeblikket en
kraftig reduktion af den eksterne censur – en udvikling som Censorudvalget måske ikke har nået at
bemærke: På de seneste censorformandsmøder, bl.a. afholdt efteråret 2016 på RUC (15.
september), KU (28. september) og AU (28. november), har institutionerne klart udmeldt, at de
fremover, pga. økonomien, vil reducere al ekstern censur til det nuværende krævede minimum på
1/3 af uddannelsernes ECTS point.
Jeg vil klart anbefale, at der fastsættes et centralt minimumskrav til omfanget af eksterne prøver
ud over de afsluttende opgaver.
Jeg konstaterer, at dette er i overensstemmelse med rapportens bemærkninger fra såvel
Akademikerne som de studerende:
- ”Akademikerne peger på, at minimumskravet til omfanget af censur bør fastholdes.
Argumentet er, at i tider med vigende finanslovsbevillinger til uddannelserne, er der stærk
tilskyndelse på institutionerne til at fastlægge omfanget af censur ud fra økonomiske hensyn
og i mindre grad faglige hensyn” (p. 40).
- ”De studerende har udtrykt en vis bekymring ved at ophæve de nuværende regler, idet de
frygter, at der vil blive skåret i graden af eksterne prøver udelukkende af økonomiske grunde
med fare for, at det går ud over kvalitet og retssikkerhed” (p. 43).
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