Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen, den 18. september 2007

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. analyse af den eksisterende
censorordning
Baggrund
Jf. bemærkningerne til forslag til lov om ændring af universitetsloven L 140, ønsker regeringen at få
undersøgt, om anvendelsen af censorer prioriteres hensigtsmæssigt under hensyn til den målopfyldelse, der
skal afprøves, og under hensyn til den prøvetype, der anvendes.
Regeringen ønsker endvidere at få belyst sammenhængen mellem udbuddet af de mange forskellige
universitetsuddannelser, der er udviklet gennem de senere år, og muligheden for at oprette landsdækkende
censorkorps samt muligheden for at sikre den nødvendige faglige ekspertise ved beskikkelsen af censorer.
Der er i den forbindelse behov for en faglig og økonomisk analyse af den eksisterende censorordning,
herunder dennes uafhængighed af universiteterne, og om ministeriets beskikkelse af censorer eventuelt kan
overtages af universiteterne eller andre, som kan forestå den faglige vurdering af beskikkelsen.
Censorinstitutionen blev evalueret i 1998 af Evalueringscenteret. Danmarks Evalueringsinstitut foretog i
november 2005 en opfølgning på evalueringen af censorinstitutionen.
Den nuværende censorordning
I dag skal mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point dokumenteres ved eksterne prøver, dvs. prøver
der udover eksaminator bedømmes af en censor beskikket af Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST). De
eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder bachelorprojekt, kandidatspeciale og
masterprojekt. Universiteterne fastlægger selv, hvorvidt de øvrige 2/3 af uddannelsens samlede ECTS-point
skal dokumenteres ved ekstern censur, intern censur eller ingen censur.
Censorinstitutionen reguleres i dag af bekendtgørelse nr. 332 af 25. maj 1993 om censorinstitutionen for
visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet med senere ændringer. Ifølge
bekendtgørelsen beskikker UBST censorer efter indstilling fra censorformandskabet. Censorformandskabet
rådfører sig med universiteterne inden indstillingen. Censoremner findes ved forslag fra
censorformandskaber, censorkorps, universiteter og evt. opslag i fagblade m.v.
De beskikkede censorer indgår i dag i forskellig grad i landsdækkende korps, der er tilknyttet samme eller
beslægtede uddannelser ved et eller flere universiteter. Censorerne har ifølge de gældende regler til opgave,
dels at sikre den studerendes retssikkerhed ved eksamen og eksaminationens kvalitet, dels at indgå i
kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne. Opgaven vedrørende kvalitetssikring og -udvikling
varetages gennem løbende dialog mellem korpsenes formænd og universiteterne, og i kraft af korpsets
landsdækkende funktion.
Arbejdsgruppens opgave:
Arbejdsgruppen skal med indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) belyse og afdække
følgende:
Censuromfanget, herunder om den nuværende skelnen mellem forskellige former for censur, og om
den fastsatte 1/3-regel, er hensigtsmæssig i forhold til universiteternes prioritering i forhold til
målopfyldelse og prøvetype.
De nuværende omkostninger forbundet med anvendelsen af ekstern og intern censur set i forhold til
de samlede uddannelsesomkostninger.

Om der er behov for en forenkling af censororganisationens struktur, herunder om organiseringen af
de landsdækkende censorkorps er hensigtsmæssig, herunder i hvilken udstrækning der ved
etableringen af nye uddannelser sker en tilknytning til korps dækkende lignende og beslægtede
uddannelser.
Hvorledes censorinstitutionen hensigtsmæssigt kan bidrage til at sikre den enkelte studerende
retssikkerhed og kvaliteten af den enkelte prøvesituation, herunder om den nuværende klageadgang
opfylder sit formål.
Om den nuværende procedure med udpegning, indstilling og beskikkelse og fordeling i tilstrækkelig
grad sikrer censorernes uafhængighed af universiteterne.
Hvordan rekrutteringen m.v. af censorer fremover kan tilgodese censorernes faglige og andre
kompetencer i forhold til at vurdere forløbet og resultatet af en prøve.
Hvorledes den løbende fornyelse af censorkorpsene sikres.
Censorkorpsets rolle i forbindelse med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne i lyset af
Akkrediteringsinstitutionens etablering.
Arbejdsgruppen har mulighed for at udvælge cases til belysning af undersøgelsens emner. Arbejdsgruppen
forventes at vurdere, om udenlandske eksempler på censorvirksomhed kan tjene som inspiration for den
danske censorinstitution.
Arbejdsgruppen skal fremlægge forslag til en justering af censorinstitutionen herunder anvendelsen af
ekstern censur og ny beskikkelsesprocedure. Forslaget skal ske under hensyn til etableringen af
Akkrediteringsinstitutionen.
Arbejdsgruppen påbegynder sit arbejde primo oktober 2007 og skal afslutte sit arbejde inden udgangen af
2007.
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