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Censorinstitutionen
Undertegnede censorformænd skal hermed tillade os at anmode
rektorkollegiet om at optage til drøftelse censorinstitutionens rolle
og organisering i lyset af regeringens tanker om en radikal ændring af censorinstitutionen.
Da disse tanker blev os bekendt, samledes 7 censorformænd repræsenterende 14 formandskaber for gennem et brev til videnskabsminister Helge Sander at gøre regeringen opmærksom på, at
de påtænkte ændringer ikke ville være hensigtsmæssige (bilag 1).
Efterfølgende har yderligere 17 formandskaber indtil nu tilsluttet
sig de principper for god censorvirksomhed, der er nedfældet i brevet, ligesom det juridiske censorformandskab i en skrivelse til ministeriet har tilsluttet sig hovedsynspunkterne i brevet.
Vores bekymring gælder navnlig de to principper, der siden 1993
har været grundlæggende for censorvirksomheden i Danmark:censorinstitutionens uafhængighed og censorkorpsenes landsdækkende funktion.
Det turde være indlysende, at en forudsætning for den funktion,
der er censorinstitutionens primære og helt afgørende formål,
nemlig sikring af de studerendes objektive retssikkerhed, forudsætter censorernes uafhængige status i forhold til uddannelsesinstitutionerne.
De landsdækkende censorkorps udgør et markant fremskridt i forhold til ordningen før 1993. De sikrer, at alle kandidater ved sammenlignelige uddannelser vurderes efter identiske normer og af
samme censorkorps. Hertil kommer, at det ikke mindst gennem
den stærke aftagerrepræsentation i korpsene sikres, at universiteterne får et værdifuldt feedback vedrørende prøvernes arbejdsmarkedsrelevans. Det landsdækkende samarbejde mellem censorerne og universiteterne har således vist sig meget værdifuldt og
vil f.eks. være en stor styrke, når den nye karakterskala skal implementeres.
Med henblik på at komme i dialog med Videnskabsministeriet på
grundlag af ovennævnte brev til ministeren nedsatte de 7 censor-
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formænd en forhandlingsgruppe bestående af undertegnede. Denne gruppe har holdt tre møder med videnskabsministeriet og har
på opfordring af ministeriet udfærdiget vedlagte værdinotat (bilag
2), der resumerer, hvad vi opfatter som værdier ved den nuværende ordning, der ikke bør gå tabt ved nyordningen.
Videnskabsministeriet har givet forhandlingsgruppen tilsagn om
endnu et møde, når ministeriet er længere fremme med at udarbejde et forslag til ny censorbekendtgørelse.
Som bekendt er regeringens forslag i vidt omfang affødt af en kritisk rapport fra EVA, hvori den nuværende ordning beskrives som
særdeles dårligt fungerende. Vi finder denne rapport mangelfuld
og hvilende på et meget løst grundlag. Det er vores opfattelse, at
den nuværende censorordnings grundlæggende principper er rigtige, men vi er også klare over, at ordningen trænger til et eftersyn og især til en mere konsekvent implementering.
Det er vores håb, at også rektorkollegiet finder det vigtigt at fastholde de to grundlæggende principper: de studerendes objektive
retssikkerhed gennem censorinstitutionens uafhængighed, og den
ensartede bedømmelse på landsplan gennem de landsdækkende
censorkorps.
Vi har gennem årene haft et særdeles positivt samarbejde med
universiteterne, og vi ser frem til en censorordning, hvor dette
samarbejde og ovennævnte principper kan styrkes og udvikles.
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