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Uddannelsesministeriet har netop udstedt nye eksamensbekendtgørelser for
henholdsvis universitetsuddannelserne (gældende for bachelor-, kandidat- og
masteruddannelser) og de erhvervsrettede videregående uddannelser
(gældende for HD-uddannelsen).
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I den anledning vil jeg gerne benytte lejligheden til at genopfriske reglerne
vedrørende udpegning af censorer, og understrege vigtigheden af at disse
overholdes.
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Udpegning af censorer til de enkelte censuropgaver er efter eksamensbekendtgørelsernes regler et anliggende for censorformandskabet. I praksis foregår det
i et samspil mellem de respektive censorformandskaber og CBS. CBS har
derfor et medansvar for, at de regler, der gælder for udpegning af censorer,
bliver overholdt.
De relevante bestemmelser i de to eksamensbekendtgørelser lyder således:
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Bekendtgørelse om eksamen og censur
ved universitetsuddannelser
(eksamensbekendtgørelsen)
Bek. nr. 666 af 24/6 2012

Bekendtgørelse om prøver og eksamen
i erhvervsrettede videregående
uddannelser
Bek. nr. 714 af 27/6 2012

§ 50. Censorformandskabet fordeler efter
samråd med universitetet eller universiteterne
opgaverne til censur blandt censorerne i
1
censorkorpset, jf. dog § 56, stk. 4 . Censorformandskabet fordeler censoropgaverne,
sådan at censorerne jævnligt og mindst hvert
andet år tildeles censoropgaver. Hvor
censorkorpset dækker flere universiteter, skal
censorerne så vidt muligt tildeles censoropgaver ved mere end et universitet i
beskikkelsesperioden, jf. § 56, stk. 3. Ved
fordelingen tages der hensyn til eventuelle
særlige forudsætninger med hensyn til censors
fagkyndighed i forbindelse med de enkelte
prøver.

§ 27. Censorformandskabet fordeler efter
samråd med uddannelsesinstitutionen eller
institutionerne opgaverne til censur blandt
censorerne i censorkorpset under iagttagelse af
reglerne i stk. 2. Censorerne må ikke være
ansat på den uddannelsesinstitution, hvor de
skal virke som censorer.
Stk. 2. Ved fordeling af censorarbejdet skal
det sikres, medmindre særlige forhold gør sig
gældende, at
1) der inddrages censorer fra flere
uddannelsesinstitutioner og censorer fra det
relevante arbejdsmarked (aftagercensorer)
ved tilrettelæggelse af censuren inden for en
given uddannelse,
2) der jævnligt inddrages nye censorer ved
fordeling af censorarbejdet,
3) de samme bedømmere ikke sammen
medvirker ved censur inden for en periode

§ 56, stk. 4, lyder: ” Censorformandskabet kan i særlige tilfælde beskikke censorer til
enkeltstående censuropgaver.
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på 2 år ud over én eksamenstermin, ét
semester eller ét halvår.
§ 51. Censorerne må ikke være ansat ved det
universitet, eller ved det fakultet, hvis
universitetet er opdelt i hovedområder, hvor de
skal virke som censorer, medmindre der er tale
om en anden uddannelse/centralt fag, jf. § 47,
stk. 2, end det censoren forsker og underviser
ved. Universitetets bestyrelsesmedlemmer,
rektor, dekaner, institutledere og andre i
tilsvarende stillinger kan dog ikke virke som
censorer ved universitetet. Det skal i videst
muligt omfang undgås, at eksaminatorer
varetager censuropgaver for hinanden
(gensidig censur).

Udpegning af censorer bør selvsagt tage udgangspunkt i at finde en censor, der
har en uomtvistelig fagkundskab og indsigt i det pågældende fagområde. Det er
til glæde for alle involverede og ikke mindst de studerende, at de ved en
mundtlig eksamen oplever at de er kommet i ’kyndige hænder’ ved at censor
har faglige forudsætninger for at kunne medvirke til at gøre eksaminationen til
en del af læringsforløbet.
Dette bør dog ske under behørig hensyntagen til de ovenstående regler, der i
hovedpunkter kan sammenfattes således:


Gensidig censur (A er censor for B og B er censor for A) bør helt
undgås. Problemstillingen er selvsagt kun relevant for fag, hvor en del
af censorerne har ansættelse ved et andet universitet eller en anden
uddannelsesinstitution.



Gentagen censur (censor A danner ’fast par’ med eksaminator B) må
ikke forekomme i en sammenhængende periode over længere tid. Som
det fremgår ovenfor af § 27, stk. 2, nr. 3) i Bek. 714 skal der gå mindst
2 år efter at censor A har været censor med eksaminator B, før de igen
kan foretage bedømmelser sammen. En tilsvarende regel findes ikke i
eksamensbekendtgørelsen om universitetsuddannelserne, men det
henstilles at man også her efterlever disse principper.



Alle censorer skal benyttes. Det er utilfredsstillende at have ladet sig
beskikke som ny censor og så opleve, at man ikke får censuropgaver.
Hvis vi skal opretholde et korps af dygtige censorer, er det vigtigt at vi
sørger for at de jævnligt anvendes for at ’holde dem i form’ til at varetage censorhvervet.

 Der må ikke benyttes censorer, der samtidig har et ansættelsesforhold
eller en tilsvarende tilknytning til CBS. Ministeriet har i en konkret sag
tilkendegivet at en udnævnelse som adjungeret professor i denne
henseende ligestilles med et ansættelsesforhold (pga. manglende
’armslængde’).
Venlig hilsen
Jan Molin

