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9. juni 2017

Nyhedsbrev fra censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne – sommer 2017
Kære læser
Sommerferien står for døren, sommereksamen er i fuld gang, og det er tid til at orientere dig om
aktuelle emner indenfor censorområdet, censorområdet. Her kan du i det nedenstående læse om:





Allokeringer til eksamener og censors kvalifikationer
Ny censorordning
Ny beskikkelsesperiode 2018 – 2022
Undersøgelse af karakterskalaen

ALLOKERINGER TIL EKSAMENER OG CENSORS KVALIFIKA TIONER

Indenfor ingeniørområdet har vi både professionsbacheloruddannelser (diplomingeniør) og
bachelor- og kandidatuddannelser, hvorfor vi er omfattet af to eksamensbekendtgørelser.
Bekendtgørelserne er, som censorformandskaberne har skrevet i flere årsrapporter og høringssvar,
forskellige på en række punkter. Censorformandskaberne har påpeget flere forbedringspotentialer
i eksamensbekendtgørelserne, hvor det må forventes, at nogle af dem kommer med i et nyt
forslag til censorordning, der sandsynligvis kommer indenfor det næste års tid.
En af de større forskelle findes i forbindelse med censors kvalifikationer, hvor du kan læse et
uddrag af eksamensbekendtgørelserne nedenfor.
Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser
(eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr 1062 af 30/06/2016

§ 57. For at blive beskikket som censor skal personen have
1) en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,
2) indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori
og metoder,
3) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller
det centrale fag, og
4) aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder
kendskab til aftagernes situation og behov.
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser
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BEK nr 1500 af 02/12/2016

§ 25. En censor skal have
1) indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
2) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
3) aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes
situation og behov.
Stk. 2. Inden en prøves afholdelse informerer uddannelsesinstitutionen censor om de gældende
regler for uddannelsen, herunder denne bekendtgørelse, samt forsyner censor med andet
materiale, der har betydning for censorernes virksomhed.
Som det fremgår af de ovenstående paragraffer i de to bekendtgørelser, skal en censor på en
bachelor- eller kandidatuddannelse mindst have en kandidat- eller mastergrad.
Flere censorer er i løbet af april og maj 2017 blevet taget af eksamensplanerne for sommeren
2017, idet de som diplomingeniører ikke opfylder minimumskravene til uddannelse som censor på
en bachelor- og kandidatuddannelse.
Flere af de berørte censorer har undret sig over ”pludseligt” ikke at være kvalificerede som
censorer længere. Det er jo bestemt ikke tilfældet, idet der blot er uddannelser, de ifølge
bekendtgørelserne ikke kan være censor for længere.
Forskellen i kvalifikationskrav til censorerne opstod ved en ændring af eksamensbekendtgørelsen
for universitetsområdet i 2010. CensorNet, som af institutionerne anvendes til allokering af
censorer, har desværre ikke været god nok til at sikre mod allokering af en ikke-kvalificeret
censor. F.eks. skal censor selv ved beskikkelse skrive sin akademiske grad i et indtastningsfelt, og
det er ikke altid at censor skriver det rigtige. Det er ikke tilstrækkeligt at skrive ”ingeniør”.
Derudover er mange CV’ere mangelfulde, idet censor ved beskikkelsen har mulighed for at skrive
et CV direkte i CensorNet. Disse CV’ere er meget svingende i kvalitet og indeholder ikke altid den
akademiske grad.
På kort sigt vil institutionerne blive orienteret om, at CensorNet ikke er vandtæt, og det vil blive
forsøgt at etablere en advarsel, såfremt man skulle komme til at allokere en censor, der ikke er i
besiddelse af de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer.
På lidt længere sigt, vil censor i forbindelse med ny- og genbeskikkelser til perioden 2018 – 2022
blive anmodet om at vedhæfte et CV, der beskriver uddannelse og erfaring, og det vil blive
undersøgt, om feltet med akademisk grad kan sikres imod ufuldstændige oplysninger.
Slutteligt vil der være en eller anden, der vil spørge om, hvorfor vi først efter 7 år med de
gældende regler, bliver opmærksomme på problemet. Det gør vi på baggrund af en klagesag på et
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universitet, hvor en studerende på Linkedin havde opdaget, at censor ikke havde den formelle
baggrund i orden. Eksamen var derfor nødt til at gå om, idet der ikke findes nogen
dispensationsregler på dette område.
Det er tvivlsomt, om der vil komme en opblødning af de formelle uddannelseskrav i forbindelse
med forslag til en ny censorordning, idet det ikke kun er længden af uddannelsen, der gør
forskellen, men også censors viden om, hvordan der arbejdes videnskabsteoretisk på en
længerevarende videregående uddannelse. Denne viden kan en diplomingeniør f.eks. opnå i
forbindelse med et forskningssamarbejde med et universitet, og Ingeniørcensorformandskaberne
vil i den forbindelse foreslå, at der som minimum kommer individuelle vurderingskriterier af
censors kvalifikationer i en kommende censorordning.
NY CENSORORDNIN G

Den nuværende censorordning har eksisteret stort set uændret i mindst 24 år.
Det er et politisk ønske at opdatere censorordningen. Dette skal ses i lyset af mindst 3 ting:




Alle institutioner er nu akkrediteret og har et kvalitetssikringssystem. Der ønskes en bedre
sammenhæng mellem censors kvalitetssikringsrolle og institutionens kvalitetsproces
Der kunne være en mulighed for optimeringer og mere værdi for pengene efter mange år
med samme ordning
Det er ikke alle censorkorps, der er lige velfungerende, hvorfor en opstramning af reglerne
kunne være nødvendig

Indenfor ingeniørområdet ser Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne ikke det store
behov for ændringer, idet vi med tiden har tilpasset os uddannelsernes behov og har et godt
samarbejde med institutionerne.
Et censorudvalg, som har været nedsat af Regeringen, er fremkommet med en rapport, som i
foråret 2017 har været i høring. Høringssvaret samt rapporten kan læses via links på
www.censornet.dk
Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne er overordnet set positive overfor
censorudvalgets anbefalinger, idet forslaget indeholder forbedringer, der har været ønsket i en
længere periode. Der er dog også forhold, som Censorformandskaberne for
Ingeniøruddannelserne, anser for unødvendige at ændre, idet de indenfor
ingeniøruddannelsesområdet giver god mening og gode relationer til specielt aftagerne, som er en
vigtigt del af ingeniøruddannelsernes kvalitetssikring.
NY BESKIKKELSESPERIODE 2018 - 2022

I forbindelse med ny- og genbeskikkelser for perioden 2018 – 2022 vil de censorer, der ønskes
indstillet som censorer modtage en invitation fra en af uddannelsesinstitutionerne i løbet af
efteråret 2017.
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Der skal som hidtil ifølge eksamensbekendtgørelserne udskiftes 25 % af de beskikkede censorer. I
forbindelse med genbeskikkelser vil der blive lagt vægt på, at censor har været anvendt i perioden
samt indtastet de ifølge bekendtgørelserne obligatoriske censortilbagemeldinger på CensorNet
efter eksamen.
Idet censortilbagemeldingerne også er en del af censorernes kvalitetssikringsrolle, kan en censor,
der ikke har indtastet tilbagemeldinger ikke forventes at blive genbeskikket.
Samtidigt vil der denne gang blive anmodet om et nyt og opdateret CV, hvilket skulle være en
formssag for de fleste censorer. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til Linkedin, idet det kræver
censorformændenes og institutionernes adgang til kandidatens profil på Linkedin samt vil
besværliggøre søgningen på censors kvalifikationer.
Slutteligt skal censor være opmærksom på at censorformandskabet kan bede om en
redegørelse for, hvordan vedkommende holder sig opdateret med uddannelsen og aftagernes
behov. Dette gælder specielt for censorer, der ikke ses at have et ansættelsesforhold.
UNDERSØGELSE AF KARA KTERSKALAEN

7 trins karakterskalaen har nu eksisteret så længe, at Regeringen har besluttet at evaluere den.
Nedennævnte tekst i kursiv er et uddrag fra en pressemeddelelse d. 30/5 2017:

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet har igangsat en evaluering af
karakterskalaen. Evalueringen skal blandt andet se på, om der er gået inflation i
karaktergivningen, og om der er tilstrækkelig mulighed for at anerkende den ekstraordinære
indsats i den nuværende skala.
Evalueringen er sat i gang, og når evalueringen er færdig, vil regeringen tage stilling til, om der er
behov for justeringer af karakterskalaen, der blev indført i 2006-2007.
Siden 7-trinsskalaen blev indført, har blandt andet afstanden mellem karaktererne og muligheden
for karakterinflation været debatteret. Evalueringen skal give svar på, om skalaen lever op til de
mål, den blev indført for at opfylde.
Det vil i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2016-2017 blive overvejet, om der
atter skal gennemføres en spørgeundersøgelse blandt censorerne vedrørende karakterskalaen.
Censor bedes ved den kommende eksamenstermin overveje eventuelle forbedringsmuligheder
vedrørende karakterskalaen.
AFSLUTNING

Censorer, uddannelsesinstitutioner samt øvrige samarbejdspartnere ønskes en god og varm
sommer.
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Med venlig hilsen
Henrik Nielsen, Censorformand for Elektronik-, IT- og Energi- retningerne
Claës Hagstrøm, Censorformand for Eksportretningen
Per Hedegaard, Censorformand for Matematik, Fysik og Samfundsfag (Grundfag)
Kristen Nørgaard, Censorformand for Bygningsretningen
Søren Nygaard, Censorformand for Designretningen (Bygning)
Lars Wiebe, Censorformand for Kemiretningen
Michael Vaag, Censorformand for Maskiningeniørretningerne (Maskin, Produktion og Ledelse)
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