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Bemærkninger fra akademisk råd Health til forslag om forenkling af
censornormer samt reduktion i brugen af ekstern censur på Health.

Akademisk Råd takker for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til
forenkling af censornormer samt brugen af ekstern censur på Health.
Akademisk råd vil gerne støtte, at den eksterne censur på Health/AU er på samme niveau som ved søsteruddannelserne på KU, SDU og AAU. Imidlertid kan dette ikke vurderes ved en procentsats af samlede ECTS-point. På Aarhus Universitet er vores kurser
typisk omfangsrige og derfor vil en enkelt eksamen med censur pr. semester komme til
at dække mange ECTS-point. Universiteter med flere, korte kurser kan derfor have en
lavere andel af ECTS udprøvet ved censur og stadig have højere censorudgifter. Akademisk råd indser, at man altid bør tilstræbe rationel anvendelse af censur. Derfor er det
vigtig, at det er censorudgifterne samlet, der vurderes overfor det kvalitetsløft det giver
at have ekstern censur på en eksamen. Censorordningen er essentiel for, at bibeholde
en ensartet kvalitet på vores uddannelser, hvilket er særlig vigtig på funktionsuddannelserne læge og tandlæge, hvor censorordningen er en erstatning for nationale test til
at sætte standarden. Akademisk råd finder det rationalt, at det er vores studienævn,
der laver vurderingen af censorbehovet i de enkelte studieordninger og at finjusteringerne sker i samarbejde med institutterne om en rationel økonomi.
Akademisk råd er enig i, at der er behov for en forenkling af de eksisterende censor
normer http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/ Det
er vigtigt at censornormsættet er overskueligt og gennemsigtigt for alle. Akademisk
råd finder det foreliggende forslag til ny censornorm fornuftig, herunder ensretning af
aflønningen således, at aflønningen er ens for antal ECTS, hvis det er samme type opgave vi taler om.
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