RUC j.nr. 2012-379
Formandskabet for Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, master- og
kandidatuddannelser takker for fremsendelsen af udkast til ændring af fællesreglerne på
Roskilde Universitet.
Der er fremsendt udkast til ændringer af både 2006- og 2012-reglerne. Med henvisning
til, at udkastet til ændring af 2006-reglerne ikke direkte vedrører prøvernes form og
indhold, har formandskabet ingen bemærkninger til ændringerne af dette regelsæt. Der
er derfor i nedenstående kun bemærkninger til udkastet vedr. ændringer af 2012regelsættet.
Formandskabets bemærkninger til det fremsendte udkast vedr. ændringer af 2012regelsættet relaterer sig primært til præmissen for ændringen af bestemmelserne vedr.
kombinationsuddannelser på kandidatniveau.
Formandskabet ser det som en nødvendighed, at der – ved kombinationsuddannelser,
hvor der udarbejdes et integreret speciale – fastholdes mulighed for at allokere censorer
inden for hvert af specialets fagområder for at sikre det faglige niveau i bedømmelsen
og dermed de studerendes sikkerhed for "at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen" (eksamensbekendtgørelsen § 60, nr. 3).
Afhængig af det konkrete speciales karakter og vægtningen mellem de to fags stofområder, bør RUC fremover i hvert enkelt tilfælde vurdere, om et integreret speciale har en
så bred faglig spændvidde, at det af hensyn til den studerende bør bedømmes af to eksaminatorer og to censorer, uanset at specialet ikke er udarbejdet i forbindelse med et
integreret eksperimentelt specialestudium.
I tilfælde, hvor der medvirker to eksaminatorer, forventes det, at der som udgangspunkt
parallelt sikres to censorer til at medvirke ved bedømmelsen, med mindre censor har de
nødvendige kompetencer inden for begge fag jf. eksamensbekendtgørelsens § 57, nr. 14.

I forlængelse af dette mener formandskabet i øvrigt, at det er særdeles bekymrende, at
man – hvis de foreslåede regler stadfæstes – vil kunne blive kandidat med virksomhedsstudier som fag 2, uden at en censor fra det erhvervsøkonomiske censorkorps har medvirket ved bedømmelsen af kandidatspecialet.
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