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Direktionen på SCIENCE har besluttet, at der fremover skal være fælles
normer for aflønning af eksterne censorer til eksamen på SCIENCE, således
at censorer på tværs af fakultetet bliver aflønnet ensartet for samme type eksamen. Timelønnen er ens for alle.
Grundtanken har været at skabe et ensrettet, gennemsigtigt og nemt administrerbart system. Det har været en målsætning at skabe en samlet set udgiftsneutral justering ved SCIENCE. Det er omfattende at lave en præcis
konsekvensberegning på justeringen. Det vurderes dog, at der med de fælles
aflønningsnormer vil ske en mindre nedjustering af udgifterne til censoraflønning, og at det enkelte institut kun vil opleve marginale udgiftsforandringer.
Censornormerne har indtil nu varieret en del fra institut til institut. De største forskelle var på aflønningen af specialer, som kan findes i bilag 3.
Opfølgning og udmelding:
De nye normer for aflønning træder i kraft 1. september 2014.
Bilag:
1. Aflønning af censorer
2. Konsekvensberegning på udvalgte eksaminer
3. Oversigt over nuværende praksis for aflønning af specialer
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Bilag 1. Normer for aflønning af censorer
Eksamen
Specialer
Specialer (30 ECTS)
Specialer (45 ECTS)
Specialer (60 ECTS)
Bachelorprojekter
Bachelor-projekter

Aflønning af censor pr. eksamen
6 timer (5 timer + 1 timetil forsvar)
7 timer (6 timer + 1 time til forsvar)
8 timer (7 timer + 1 time til forsvar)
3 timer og 45 minutter
(3 timer for projekt + 45 min til forsvar)

Mundtlige eksamener
Mundtlige eksamener

2 timer for forberedelse + planlagt tid for eksamen
inkl. censur (15, 20, 30 eller 60 minutter)
Fuld aflønning for dem der udebliver på dagen

Skriftlige eksamener:
5 timers eksamen
4 timers eksamen
3 timers eksamen
2 timers eksamen

5 timer for forberedelse
+ 25 minutter pr besvarelse
4 timer for forberedelse
+ 20 minutter pr besvarelse
3 timer for forberedelse
+ 15 minutter pr besvarelse
2 timer for forberedelse
+ 10 minutter pr besvarelse

Skriftlige hjemmeopgaver
1-25 sider
1 time
>25 sider
2 time 30 minutter
Skriftlig opgave med mundtlig eksamen
Mundtlig eksamen + opgave Planlagt tid for mundtlig eksamen + 1 time
på 1-25 sider
Mundtlig eksamen + opgave
på >25 sider

Planlagt tid for mundtlig eksamen + 2 time 30 minutter

Der er ikke lavet separate normer for gruppeeksaminer, da censor vil få løn
for det samlede antal opgaver og evt. antal mundtlige eksaminer.
Eksempel: 1 studerende = 1 opgave + 1 mundtlig eksamen;
3 studerende i en gruppe = 1 opgave + 3 mundtlige eksaminer
Aflønningen af skriftlige hjemmeopgaver er lavet på baggrund af sideantal.
Da sideantal på opgaverne ikke fremgår af studieordningen, vil det være op
til institutterne at aftale med kursusansvarlig hvilket sideantal et givent kursus skal aflønnes efter. Der skal altså ikke aflønnes efter det faktiske side
antal i hver enkelt opgave, men efter et overslag over gennemsnittet.
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