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Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings besvarelse af spørgsmål S 

361 stillet af Jonas Dahl (SF) den 16. januar 2008 
 

Spørgsmål S 361 
 

Vil ministeren kommentere de overvejelser, der fremsættes i kronikken »En pa-

radoksal universitetspolitik« fra Politiken den 15. januar 2008 om, hvorvidt be-

stræbelserne på at tilvejebringe en hurtigere gennemførselstid kan føre til en fag-

lig nedgradering af universitetsuddannelserne og dermed et faldende uddannel-

sesniveau? 

 

Svar 

 

Det er et bredt flertal i Folketinget, der har aftalt at gøre en indsats for at de stu-

derende gennemfører deres uddannelser hurtigere. 

 

Baggrunden er den, at kun hver syvende af de færdiguddannede kandidater gen-

nemfører uddannelsen på normeret tid. Det kan ingen være tjent med. Heller ikke 

de studerende, som hører til nogle af verdens ældste kandidater, når de afslutter 

deres studier som ca. 30-årige. 

 

Universiteterne har ud fra en faglig vurdering fastlagt de enkelte videregående 

uddannelser til at have et bestemt indhold i overensstemmelse med uddannelsens 

varighed. Regeringen ønsker, at de studerende gennemfører uddannelserne på den 

vis, som universiteterne har fastlagt. Der er således ikke tale om, at kvaliteten el-

ler fagligheden i de enkelte uddannelser skal nedgraderes eller udtyndes.  

 

Et bredt flertal i Folketinget har indført en række initiativer - bindende tidsfrister 

for specialer, mulighed for hurtig reeksamen, og bonusser til de universiteter, der 

er gode til at få de studerende hurtigere igennem - der alle skal understøtte de 

studerende i at gennemføre deres uddannelser hurtigere.  

 

Med den nye adgangsbekendtgørelse, der træder i kraft 1. februar, introduceres 

en yderligere hjælp til de studerende i kraft af bedre vejledning til frafaldstruede 

studerende.  

 

 


