Studentersamfundets holdning til afskaffelse af retskravet
Studentersamfundet mener at alle som har lyst og som har kompetencerne i form af en relevant
bachelorgrad, skal have mulighed for at tage en lang videregående uddannelse. Studentersamfundet
ønsker derfor ikke at sætte begrænsninger på den enkeltes adgang til kandidatuddannelser og er derfor
imod en afskaffelse af retskravet.
Konsekvenser for AAU
En afskaffelse vil desuden have konsekvenser for AAU som institution. Vi har rigtigt mange efterspurgte
kandidatuddannelser og en afskaffelse af retskravet vil reelt betyde nedlæggelse af flere af disse, med store
konsekvenser for især vores afdeling i KBH, som i høj grad er baseret på kandidatuddannelser.
Retskrav og dimensionering
Dog mener vi, i henhold til vores papir om dimensionering, at der kan være fornuft i at lave dimensionering
på nogle uddannelser, herunder enkelte kandidatuddannelser. Dette kan være på grund af
kapacitetsbegrænsninger i det enkelte studiemiljø, som det er set i forbindelse med det store optag over få
år, eller hvis der helt tydeligt ikke er arbejde til de foregående års dimentanter. Kandidatuddannelserne
skal kunne tilbyde uddannelse af høj kvalitet til alle studerende, og hvis der i perioder kan være behov for
at reducere optaget, skal det enkelte studienævn have kompetence til dette.
Professionsuddannedes adgang til kandidatuddannelser
Herudover er rigtigt mange af vores kandidatuddannelser tilgængelige for professionsuddannede, og
Studentersamfundet ser dette som et gode, der dels styrker det enkelte individs muligheder for at styrke
sine kompetencer på et omskifteligt arbejdsmarked, såvel som regionens mulighed for at få opkvalificerede
borgere. Studentersamfundet mener derfor at professionsuddannede skal have adgang til en relevant
kandidatuddannelse, i så fald sådan udbydes.
Konsekvenser for den sociale mobilitet
På AAU er vi stolte af at være et universitet der i særklasse er med til at sikre social mobilitet i kraft at
størstedelen af studenterpopulationen komme fra hjem, hvor forældrene ikke har videregående
uddannelse. En afskaffelse af retskravet, der reelt vil betyde at mange studerende vil være afskrevet for at
kunne tage en kandidatuddannelse, vil i en region som Nordjylland og Vestjylland (Esbjerg), der er præget
af et uddannelsesniveau under landsgennemsnittet, kompromittere den regionale sociale mobilitet.
Bachelorarbejdsmarked
Studentersamfundet mener dog at et bachelorarbejdsmarked vil komme nogle af vores studerende til
gode. Vidensarbejde i dag kræver ikke nødvendigvist en lang videregående uddannelse, men kræver stadigt
akademiske kompetencer, der ikke læres på professionsuddannelserne. AAUs model, med PBL og
projektbaserede forløb, forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet, kombineret med en tæt kontakt til
relevante arbejdsmarkedspartnere, giver os studerende gode muligheder for at oparbejde både klassiske
akademiske færdigheder og samtidigt orientere sig imod et moderne arbejdsmarked, med mange
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forskellige modtagere. Netop denne kombination betyder i Studentersamfundets optik, at en del af vores
bachelorer er egnede til at tage vidensjob på arbejdsmarkedet med en endt bachelor.
Vi oplever også at flere studerende efterspørger mulighed for at tage arbejde efter endt bachelor, men at
de på grund af det for nuværende reelt set ikke-eksisterende bachelorarbejdsmarked, alligevel tager sig en
kandidatuddannelse. Dette mener Studentersamfundet ikke er hensigtsmæssigt for den enkelte der gerne
vil tilegne sig akademiske kompetencer, men som ikke vil bruge 5 år på det. Beslutningstagerne bør derfor
arbejde på at styrke denne mulighed, men det skal ske ved andre tiltag end at afskære størstedelen af de
studerende fra at tage en lang videregående uddannelse.
Fleksible uddannelser
Studentersamfundet mener at udvalget for kvalitet relevans og sammenhængs udkast om en 4-1 ordning
vil nivellere ideen med en kandidatuddannelse, da forskellen vil blive udvandet. Derimod mener
Studentersamfundet at den nuværende 3-2 ordning afspejler den internationale virkelige og dermed
muliggør international udveksling som nu.
En ting som er særegen ved kandidatuddannelserne på AAU, er at der på flertallet er afsat et semester til
praktik eller udlandsophold. AAU kunne overveje at tilbyde flere diplomuddannelser inden for en lang
række fag, hvor undervisningen er tiltænkt 3 års teori og projektarbejde der afsluttes med et halvt års
praktik ved en relevant institution/arbejdsgiver. På denne måde vil den studerende der ønsker at arbejde i
et vidensjob, men ikke ønsker en lang videregående uddannelse, kunne få det. Hvis denne så ønsker at
komme i et videregående forløb, kan de som har kompetencerne så komme på en relevant kandidat. Dette
vil give en fleksibilitet til den enkelte, kunne frigive uddannelsesressourcer til universiteterne og sikre et
mere fleksibelt arbejdsmarked.

Således vedtaget af Uddannelsespolitisk Forum, 05/05-2014
For spørgsmål vedrørende ovenstående kontakt Studentersamfundets Uddannelsespolitiske Ordfører
telefon på (+45) 2895 9190 eller pr.e maill på politik@studentersamfundet.aau.dk
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