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       NOTAT 

 

Mødet var indkaldt på baggrund af dekan Johnny Laursens skrivelse af 6. oktober 

med henblik på en drøftelse af Forsknings- og Uddannelsesministeriets plan for 

dimensionering af optaget på AU, herunder hvilke principper IÆK skal anvende for 

at opfylde kravet om nedsættelse af kandidat- og bacheloroptaget. 

 

Sagen havde allerede været drøftet i IÆK’s studienævn, som imidlertid kun har 

forholdt sig principielt til papiret, da det er en ledelsesopgave at vedtage en plan for 

dimensioneringen. Herudover har Niels og Kens oplæg til kriterier været drøftet i 

ledelseskredsen, og der er efterfølgende sket justeringer af det oprindelige papir. Det 

justerede papir var udsendt som bilag til indkaldelsen til dette møde. 

 

Der forhandles stadig, men status er p.t., at der tages udgangspunkt i 10 års 

dimmitendledighed, og hvis der er tale om overledighed i 7 år, udtages 

uddannelsen/gruppen af uddannelser til dimensionering. Tallene for de seneste 5 år 

(p.t. 2009-13) bestemmer størrelsen på nedskæringen. 

 

I den justerede model får man 4 frem for 3 år til indfasningen og der er indlagt 10 % 

til fleksibilitet, hvor man kan optage andre end retskravsbachelorer. 

 

Af særligt uheldige sider blev det fremdraget, at 

 

 man udelukkende ser på dimmitendledighed. Den er relativt høj for humanister, 

mens den samlede ledighed for disse kun er på 3,5 %. 

 tallene vedrører ledighedsberørte, altså også deltidsledige. 

 opgørelserne er bagudrettede, så forbedringer pga. relativt nye tiltag ikke får 

nævneværdig betydning. 

 gruppernes sammensætning forekommer arbitrær, hvilket betyder, at man bliver 

tvunget til også at skære ned på fag med god beskæftigelse. 

 store fag rammes af ledighed blandt små fags kandidater. 

 internationaliseringsstrategien bliver vanskelig at opretholde, fordi det bliver 

vanskeligt at optage internationale studerende trods de 10 % buffer. 
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 det bliver vanskeligt at leve op til regionale behov for gymnasielærere, fordi 

mobiliteten blandt kandidater erfaringsmæssigt ikke er synderlig vestvendt. 

 der er en institutionel skævvridning, bl.a. fordi tværgående KA uden en bestemt 

underliggende BA rammer flere BA-uddannelser, hvilket ser ud til at ramme AU 

særligt hårdt. 
 

Der var opbakning til at gå videre med de tre grundlæggende kriterier, som Niels og 

Ken havde lagt op til at anvende i overvejelserne over, hvordan dimensioneringen 

skal implementeres. Det blev foreslået, at dokumentet blev bragt ind i 

fakultetsledelsen mhp. at fungere som et styringsinstrument for hele 

dimensioneringen på Arts. Dog blev det ønsket, at "søgemønster" blev skrevet ind i 

dokumentet under afsnittet om de faglige kriterier (ny version vedlagt). 

 

Niels refererede til, at man på IKS foretrak en mekanisk model for implementeringen 

af den første runde vedrørende 2015. Da der kan konstateres meget forskellige 

forhold for fagene på IÆK, var anbefalingen imidlertid, at man allerede nu burde 

overveje en prioriteret dimensionering. (Niels har senere været til møde i den 

arbejdsgruppe, der er blevet nedsat på fakultetet, og måttet konstatere, at der er 

mange særsynspunkter på tværs af fakultetet, og at det derfor mhp. 2015 ikke er 

meningsfuldt at foretage en prioriteret dimensionering.) 

 

Niels redegjorde for dekanens ønske om at gennemføre en større inddragende 

drøftelse af de mere langsigtede strategiske konsekvenser af dimensioneringen i 

foråret 2015, hvor vi får mulighed til at vurdere behovet for prioriteringer mhp. de 

kommende års dimensionering. Eftersom der er meget store økonomiske 

konsekvenser forbundet med dimensioneringen blev dette træk opfattet som et 

absolut must. 

 

Endelig blev det fremhævet, at det er vigtigt at forberede sig på endnu en stor 

ændring af vilkårene for instituttets medarbejdere, så man ikke får skabt yderligere 

udfordringer for det psykiske arbejdsmiljø. 
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