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Kære Charlotte Sahl-Madsen,

Censorformandskabet for de erhvervsøkonomiske uddannelser følger med interesse dine overvejelser
vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner.
Hermed fokuseres på en styrkelse af team-kompetencerne, som det med de tværfaglige kompetencer i
stigende grad er nødvendige at beherske på det personlige plan, både generelt i erhvervslivet men også i
bestræbelserne på at understøtte målrettede iværksætter-initiativer.
En eksamensform til dette formål vil nødvendigvis indeholde elementer, der retter sig mod både den fælles
og den individuelle indsats i gruppearbejderne. Det betyder efter vor mening, at det er vigtigt at vurdere
det optimale antal af deltagere gruppen.
Med udgangspunkt i vore erfaringer med eksamination og bedømmelse af grupper af studerende vil vi
gerne videregive den opfattelse, at antallet af gruppedeltagere er afgørende for både arbejds-,
eksaminations- og bedømmelsesprocesserne, og at det optimale antal ligger på 3 gruppedeltagere.
Samlede bedømmelsesforløb med fælles mundtlig eksamination med efterfølgende individuel bedømmelse
kan for grupper op til 4 deltagere gennemføres i en sikker og balanceret proces, hvor hver enkelt
gruppemedlems viden og bidrag kan måles, hvorimod der med mere end 4 deltagere opstår vanskeligheder
vedr. fokus- og balancering, og hermed usikkerhed ved fastlæggelse af den individuelle bedømmelse og
standpunktsfastlæggelse i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens §58 stk.3.
Ovenstående betyder samtidigt, at vi varmt støtter initiativer, der kan genindføre de såkaldte
gruppeeksaminer, men med rammer, der styrer gruppestørrelserne for fortsat at fastholde den individuelle
bedømmelse og muligheden for at gennemføre denne.

Ovenstående synspunkter deles helt af censorformandskabet for HD uddannelserne.

Vi står fortsat gerne til rådighed.
På forhånd tak.

Med venlig hilsen
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