Til eksaminatorer og bedømmere på bachelor-,
kandidat og masteruddannelserne

Hvis bedømmerne er uenige …
Reglerne om hvordan bedømmerne skal forholde sig, hvis de ikke kan blive
enige om karakteren for en given eksamenspræstation, fremgår af § 11 og 12 i
karakterbekendtgørelsen1:
§ 11. Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.
Stk. 2. Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en
karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til
nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to
karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet
den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.
Stk. 3. Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal
bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.
§ 12. Medvirker flere eksaminatorer eller flere censorer ved bedømmelsen, gives
bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.
Stk. 2. Er eksaminatorerne og censorerne ikke enige om karakteren, giver
eksaminatorgruppen og censorgruppen hver en karakter. Hvis der ikke er enighed
inden for eksaminatorgruppen eller censorgruppen om karakteren, giver hver
eksaminator eller censor en karakter. Hver gruppes karakter er gennemsnittet af de
afgivne karakterer inden for gruppen afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. Den
endelige karakter for prøven er gennemsnittet af eksaminatorgruppens og censorgruppens karakterer. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den
endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censorgruppen har givet den
højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.
Stk. 3. Er eksaminatorerne og censorerne ikke enige om, hvorvidt præstationen skal
bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er bedømmelsen »Bestået«, hvis
mindst halvdelen af bedømmerne, heraf mindst en censor, giver denne bedømmelse.

Intern bedømmer (eksaminator) og (ekstern) censor
Her gælder reglerne i § 11, stk. 2:
 Hver af bedømmerne giver en karakter.
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 Karakteren for prøven er gennemsnittet af de to bedømmeres karakterer
afrundet til nærmeste karakter.
 Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer, er censors karakter
udslagsgivende for, om der skal rundes op eller ned.
To interne bedømmere (eksaminator og bieksaminator)
Her gælder reglerne i § 12, stk. 2:
 Hver af bedømmerne giver en karakter.
 Karakteren for prøven er gennemsnittet af de to bedømmeres karakterer
afrundet til nærmeste karakter.
 Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer rundes der op.
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