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I tirsdags bekendtgjorde Forsknings- og Uddannelsesministeriet sin plan for dimensionering af optaget på bl.a. universitetsuddannelserne. Planen indebærer, at AU fra
2015 frem til 2017 gradvist skal nedsætte sit kandidatoptag med 525 studiepladser heraf skal Arts reducere sit kandidatoptag med 390 studiepladser. Det bliver desuden
nødvendigt allerede fra 2015 at reducere bacheloroptaget, så det modsvarer reduktionen i kandidatoptaget i 2017.
Der gøres stadig forsøg på at få skabt en bedre model for dimensioneringen end den,
der er blevet meldt ud. Det er dog ikke sikkert, at disse bestræbelser vil bære frugt.
Derfor bliver vi nødt til allerede nu at påbegynde overvejelserne over, hvordan vi vil
indløse kravet. For så vidt det politiske udspil bliver fastholdt i sin nuværende form,
bliver beslutningen om fordeling af reduktionerne i kandidatoptaget for 2015 den første påtrængende opgave, som Arts og Aarhus Universitet står overfor. Universitetet
skal 20. november indmelde det planlagte optag på kandidatuddannelserne inden for
de ramte uddannelsesgrupper.
Det er ikke en behagelig opgave at skulle skære op til 30 % af studiepladserne på nogle uddannelser frem til 2017. Det bliver op til fakultetsledelsen at beslutte den endelige fordeling af reduktionskravet på de enkelte uddannelser i uddannelsesgrupperne,
men for at træffe den bedst mulige beslutning under omstændighederne har vi brug
for jeres indspil til, hvilke principper der bør lægges til grund for dimensioneringen,
og hvilke faglige forhold der bør tages med i betragtning.

Dekansekretariatet
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Tlf.: 87161908
Fax: 87150201
E-mail: arts@au.dk
arts.au.dk

Direkte tlf.: 23357523
Mobiltlf.: 23357523
E-mail: ads@au.dk
Afs. CVR-nr.: 31119103
Reference: ads

Side 1/3

AARHUS
UNIVERSITET
ARTS

Vedlagt finder I lister med alle uddannelserne under de grupper, som er ramt af dimensioneringskrav på Arts. Af listerne fremgår:
-

-

Uddannelsens navn
Hvilken bacheloruddannelse der giver retskrav på optagelse på uddannelsen
Optagstal på uddannelsen fra Danmarks Statistik, samt AU’s egne tal for 2013
og estimatet for 2014 (det endelige sammenlignelige tal opgøres i løbet af oktober)
Uddannelsesgruppens maksimale optagsloft i årene 2015-2017. Dette er de
udmeldte tal fra ministeriet.
En fordeling af gruppens pladser på de enkelte uddannelser ud fra den enkelte uddannelses optag i 2013 relativt til hele gruppens optag samme år.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en mekanisk anskueliggørelse af, hvad
dimensioneringskravene kan betyde for den enkelte uddannelse, og ikke et beslutningsoplæg fra fakultetsledelsen. Hensigten med denne beregning er at skabe et udgangspunkt for drøftelserne af, hvordan vi skal tackle dimensioneringskravet.
På vegne af fakultetsledelsen vil jeg bede jer om at bringe alle de særlige forhold vedrørende de enkelte uddannelser, som I har kendskab til, frem i lyset og på den baggrund gøre jer overvejelser over mulige principper for dimensioneringen. Som følge
af den meget korte frist udmeldt af ministeriet, kan vi desværre kun i meget ringe
omfang nå decentrale drøftelser i institutoffentlighederne. Alligevel håber jeg, at det
vil være muligt at få de drøftelser, som trods alt finder sted, med i tilbagemeldingerne.
Det har været drøftet, hvorvidt ministeriets begrundelse for dimensioneringskravene,
beskæftigelse, kan videreføres til uddannelsesniveauet. Det kan det på nogle områder
godt, men ikke på alle, da en hel del uddannelser har færre dimittender pr. år end de
10, som gør, at data bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Men også andre forhold end de valgte beskæftigelsesdata kan være relevante.
Ud over de nævnte oversigter over grupper medsendes også en liste med de dimensioneringskrav, som er blevet stillet til navngivne uddannelser. Det drejer sig om uddannelser, som befinder sig i uddannelsesgrupper, der ikke dimensioneres, men hvor
de nævnte uddannelser er blevet afkrævet en særskilt reduktion. For disse uddannelser er der ikke megen tvivl om udfaldet. Dog udestår der for Pædagogisk Antropologi
en beslutning om fordeling mellem Pædagogisk Antropologi og den engelsksprogede
Anthropology of Education and Globalisation. Fordelingen mellem disse uddannelser
modtager vi gerne helt specifikke argumenter for og imod.
I denne omgang taler vi alene om indmeldingerne for dimensionering af kandidatuddannelser for optaget 2015 – og snarligt efter den ”modsvarende” reduktion i bache-
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loroptaget. I løbet af de kommende år kan der således komme justeringer/ændringer
i forhold til det, som besluttes op til tilbagemeldingen til ministeriet.
Der er endnu en del elementer i ministerens udmelding, der er uklare. Det drejer sig
bl.a. om situationen for de bachelorstuderende, som allerede er optaget, og som har
retskrav på optagelse på en kandidatuddannelse under dimensionering. Der arbejdes
på højtryk for at få afklaring på dette spørgsmål. Indtil videre må vi dog forvente, at
de fortsat har krav på optagelse, men at de økonomiske konsekvenser for universitet
på dette område endnu er usikre.
Jeg håber, at I vil komme med jeres faglige, strategiske og principielle overvejelser
inden d. 30. oktober 2014, så vi I fakultetsledelsen kan træffe den nødvendige ledelsesbeslutning på bedst muligt grundlag.
Pva.
Konstitueret dekan Johnny Laursen
Venlig hilsen
Aske Dahl Sløk
Rådgiver
Bilag:
1. Uddannelsesgruppernes dimensioneringskrav med fordeling efter forholdstal
på de enkelte uddannelser
2. Procesplan frem mod indmelding til ministeriet 20. november 2014
3. Beskrivelse af dimensioneringsmodel (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
4. Beregningseksempler (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
5. Ministeriets ledighedsopgørelser
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