Drøftelse af konsekvenser pga. ændret fortolkning af prøvebekendtgørelse
vedr. gencensur og gensidig censur (§ 28, stk. 2, punkt 3)
”§ 28. 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 eller inden for de sidste 2 år
have været ansat på den institution, hvor de skal virke som censorer.
Stk. 2. Ved fordeling af censorarbejdet skal det sikres, medmindre særlige
forhold gør sig gældende,
1) at der inddrages censorer fra flere institutioner og censorer fra det relevante
arbejdsmarked (aftagercensorer) ved tilrettelæggelse af censuren inden for en given
uddannelse,
2) at der jævnligt inddrages nye censorer ved fordeling af censorarbejdet, og
3) at de samme bedømmere ikke sammen medvirker ved censur inden for en
periode på 2 år ud over én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår.”
Tidligere har vi fået følgende tolkning fra Ministeriet af bekendtgørelsen vedr.
gencensur og gensidig censur:
”Undtagelsen er sat på, for at en omprøve eller sygeprøve kan finde sted med samme
bedømmere.”
Vi har derfor hidtil allokeret efter, at censor og eksaminator ikke flere gange må være
bedømmere sammen inden for 2 år med mindre, at der er tale om en omprøve eller
sygeprøve.
På mødet i Ministeriet i november 2014 hørte vi en anden udlægning af undtagelsen,
og vi har derfor bedt om en ny fortolkning og har fået følgende:
”Det betyder helt konkret, at de samme bedømmere godt må møde hinanden inden
for en periode på 2 år, såfremt det er inden for samme eksamenstermin, semester
eller halvår (jf. eksamensbekendtgørelsen § 28 stk. 3).”
Undtagelsen gælder således ikke kun for omprøver og sygeprøver men for alle prøver.
Således, at censor og eksaminator gerne må møde hinanden mere en én gang på de 2
år, blot det er inden for én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår.

