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Studentersamfundets holdning til dimensionering  af  uddannelser 

Vi, som studerende, har altid en interesse i at blive uddannet bedst muligt, så vi er klædt på til 
arbejdsmarkedet. Vi er samtidig yderst opmærksomme på at det danske uddannelsessystem fattes penge 
og dette naturligvis skal tages med i overvejelserne omkring tilrettelæggelsen af fremtidens 
uddannelsessystem. Vi mener dog ikke at det er forsvarligt at man på denne baggrund vælger at forringe 
den generelle uddannelseskvalitet. Principielt kan dimensionering være en gode, men det skal gøres på den 
rigtige måde og ikke alle skal skæres over den samme kam - hvis ikke, kan resultatet være betydelig 
forringelse af kvaliteten på de danske universitetsuddannelser.   

Vi kan se mange muligheder og fordele ved at vores uddannelser bliver baseret på dimensionering og en 
analyse af relevans, men det er vigtigt at dimensioneringen sker på baggrund af af en bred analyse hvor 
både studienævn, rektorer og aftagerpaneler bliver taget med på råd. Reguleringen af optaget på baggrund 
af dimensioneringen bør foretages af de enkelte institutioner, da disse har en større føling med hvad der 
rører sig på universiteterne og i de respektive aftagere. Ligesom rektorerne har en viden der er vigtig for 
regulering af optaget, må det naturligvis være op til studienævnene at vurdere kapacitetsproblemer i de 
respektive studiemiljøer. Ingen central analyse vil kunne klarlægge behovene i studiemiljøene i samme grad 
som studienævnene vil kunne.   

Det er vigtigt at man ikke glemmer at den analyse som dimensioneringen baseres på, aldrig bliver brugt 
som en eksakt videnskab, da det jo i sagens natur er svært at spå om fremtiden. I den sammenhæng er det 
værd at huske på at 83% 1 af dimittender er i arbejde og man må derfor konkludere at der i høj grad er brug 
for uddannelserne ude på arbejdsmarkedet. Dette må derfor ses som et bevis for at der er relevans i de 
uddannelser, som blive tilbudt og dermed en vis form for kvalitet. 

 

Således vedtaget af Uddannelsespolitisk Forum, 05/05-2014 
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1 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/nyuddannedes-
beskaeftigelse/nyuddannedes-beskaeftigelse.pdf  


