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Studentersamfundets holdning til udbuddet af små uddannelser og 
klassiske fag 
Dette politikpapir tager udgangspunkt i udvalget for kvalitet, relevans og sammenhængs anbefalinger 
omkring reducering i antallet af små fag, dvs. deres 3. anbefaling. Rapporten kan ses her: 
http://ufm.dk/publikationer/2014/nye-veje/nye_veje_analyserapport_web.pdf  

 
Uddannelses- og forskningsministerens udvalg for kvalitet, relevans og sammenhæng har 
foreslået en række anbefalinger i forhold til de små fag og uddannelser på de danske 
universiteter. Et af forslagene er, at der fastsættes en minimumsgrænse for udbud af bachelor-, 
professionsbachelor-, og erhvervsakademiuddannelser på 30 studerende i årligt optag. 
Studentersamfundet finder dette dybt problematisk, idet flere af de uddannelser, som udbydes 
på Aalborg Universitet vil blive nedlagt fordi det årlige optag er under 30 studerende. Vi 
anerkender dog, at det er vigtigt at undervisningen er forskningsbaseret og at kvaliteten på 
fagene og uddannelsen er acceptabel. Vi foreslår derfor, at det må være op til de enkelte 
fagmiljøer og de dertil hørende studienævn, at vurdere hvorvidt der er problemer med at 
opretholde forskningsmiljøer og dermed om et fag eller uddannelse skal nedlægges. 
 
Et andet forslag fra udvalget er, at uddannelser med et studenteroptag på under 60 studerende 
per år kun udbydes et sted på landsplan. Studentersamfundet så gerne, at der kom et stærkere 
samarbejde mellem de danske uddannelsesinstitutioner og især universiteterne. De enkelte 
institutioner skal dog have mulighed for at udbyde uddannelser på under 60 studerende, hvis de 
kan dokumentere at de kan leve op til kvalitetskriterierne. Det er relevant af flere årsager, bl.a. 
fordi læringsformerne er meget forskellige på de enkelte institutioner samt at der er større 
sandsynlighed for at studerende bliver bosiddende hvor de har studeret. Studentersamfundet 
ser derfor, at hvis små uddannelser centraliseres, kan det skade vidensniveauet i de mere 
decentrale dele af Danmark. 
 
Udvalget foreslår endvidere, at institutioner, der udbyder samme uddannelser på flere 
forskellige geografiske lokaliteter, kun bør have samlet uddannelsen et sted. Men at en større 
eller mindre del af undervisningen kan foregå på flere på flere geografiske lokaliteter eller ved 
netbaseret undervisning. Studentersamfundet anerkender, at det er problematisk at 
forskningsmiljøerne er delt i landet. Vi frygter dog, at denne anbefaling vil gå udover Aalborg 
Universitets uddannelser på campus i København. Aalborg Universitet er et specielt universitet 
med problembaseret læring og projekt- og gruppearbejde, nogle af vores uddannelser bør 
derfor udbydes på flere af vores campusser. 
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Udvalget mener, at uddannelsesinstitutionerne indenfor en fastsat periode selv skal reducere i 
mængden af små uddannelser samt at institutionsakkrediteringen skal følges op på om denne 
reducering har fundet sted. Det er fornuftigt at de enkelte institutioner tager en status på 
mængden af små uddannelser og hvorvidt nogle af dem ikke er berettigede til at blive udbudt 
mere. Det bør dog være institutionen selv, som tager stilling til - og prioritere hvorvidt en 
uddannelse skal udbydes.  
 
Det er helt centralt for Studentersamfundet at især gymnasielærerfagene samt mange af de 
små fag bevares. Dette er grundet bevarelsen af kompetente gymnasielærer og diversiteten af 
universitetsuddannede. Studentersamfundet mener dog, at institutionerne kan optimerer, bl.a. 
ved mere sammenlæsning mellem relevant fag. Herved vil institutionen kunne prioritere 
ressourcerne, men endnu vigtigere sikres studiemiljøet på de små fag. 
 
I hele denne debat er det yderst vigtigt, at huske på, at en hel del små fag og uddannelser har 
meget stærke forskningsmiljøer – selvom de er små. Det vil derfor være et stort tab for Danmark 
som videns samfund, hvis disse nedlægges. 
 
Konklusion: 

● Studentersamfundet finder det dybt problematisk, hvis små uddannelser og fag med 
under 30 studerende lukkes. 

● Studentersamfundet mener, at hvis små uddannelser centraliseres, kan det skade 
vidensniveauet i de mere decentrale dele af Danmark. 

● Studentersamfundet mener, at vi som universitet gerne må udbyde vores uddannelser 
flere steder i landet. 

● Studentersamfundet finder, at det er fornuftigt at tage en status på udbuddet af små 
uddannelser i forbindelse med institutionsakkrediteringen. Vi er dog imod at det fra 
centralt sted skal besluttes om små fag skal nedlææges.  

● Studentersamfundet mener at det vigtigt at bibeholde centrale og decentrale mindre fag, 
herunder de klassiske.   

 
Således vedtaget af Uddannelsespolitisk Forum, 05/05-2014 

 
For spørgsmål vedrørende ovenstående kontakt Studentersamfundets Uddannelsespolitiske Ordfører     
pr. telefon på (+45) 2895 9190 eller pr.e maill på politik@studentersamfundet.aau.dk 


