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UDDANNELSE
Af Anna Gottschalck
Berlingske Nyhedsbureau

INDLAND: Den kritiserede 
fremdriftsreform bliver æn-
dret. Det fortalte uddannel-
ses- og forskningsminister Es-
ben Lunde Larsen (V) fredag. 

»Med den her aftale er vi i 
forligskredsen enige om, at vi 
sender et klart signal om, at vi 
ønsker mere frihed og fleksi-
bilitet, men også fremdrift,« 
sagde han blandt andet. 

Reformændringen betyder 
blandt andet, at antallet af fag 
og prøver, som de studerende 
er forpligtet til at tage hvert år, 
sættes ned, så universiteterne 
maksimalt må kræve, at de 
studerende tager 45 af de så-
kaldte ECTS-point årligt. 

Med den oprindelige frem-
driftsreform var de studeren-
de tvunget til at tage 60 ECTS-
point om året. Det svarer til at 
studere på fuld tid. Men det 
skabte bred kritik, fordi de 
studerende derved fik sværere 
ved at have studiejob og prak-

tik sideløbende med studier-
ne. En kritik, som ministeren 
erkender. 

Automatisk tilmelding til 
reeksaminer sløjfes også.

»Man skal jo ikke være dum 
og blind som politiker. Man 
skal ændre ting, hvis man kan 
se, at der er åbenlyse skævhe-
der,« sagde ministeren og un-
derstregede, at ændringerne 
giver mere frihed til uddan-
nelsesinstitutionerne i for-
hold til at lave lokale løsnin-
ger, så reformens overordne-
de mål om, at de studerende 

hurtigere skal igennem deres 
studier, fortsat kan opfyldes. 

I dag er universitetsstude-
rende i gennemsnit et år læn-
gere om at færdiggøre deres vi-
deregående uddannelse, end 
uddannelserne er normeret 
til. Partierne bag reformen 
fastholder målet om, at uni-
versiteterne frem mod 2020 
skal reducere den gennem-
snitlige studietid med 4,3 må-
neder. Forligskredsen består 
af Venstre, Konservative, So-
cialdemokraterne, SF og Ra-
dikale.

Politikere lemper krav til studerende

UDDANNELSE
Af Marie-Louise Andersen
mlka@berlingskemedia.dk

AARHUS: Der er kaffe på kan-
den, papir til noter og læsken-
de vand til næste eksami-
nand. Censor og eksamina-
tor sidder klar og venter ved 
bordet med den grønne dug.  
Ofte venter de imidlertid for-
gæves.

Antallet af studerende, der 
ikke møder op til reeksamen, 
er eksploderet, efter frem-
driftsreformen trådte i kraft, 
og dumpede studerende 
automatisk er blevet tilmeldt 
reeksamen. Det ændrer sig 
dog næste år, efter forligspar-
tierne bag fremdriftsrefor-
men fredag ændrede en ræk-
ke centrale regler i reformen, 
blandt andet den obligatori-
ske tilmelding til fag og prø-
ver, som overgår til universi-
tetet at styre. 

Godt det ændres
I 2014 var der 2.500 reeksami-
ner, hvor eksaminanden ik-
ke mødte op. I 2013, året før 
fremdriftsreformens indtog, 
var det tal 600. Mængden af 
udeblevne er således gået fra 
15 procent til hele 46 procent.

Ikke overraskende er antal-
let af reeksaminer også steget 
med godt en tredjedel, lige-
som markant flere dumper 
ved reeksamen. 46,2 procent 
dumpede ved reeksamen i 
2014. I 2012 dumpede kun 14,6 
procent og i 2013 15 procent.

»Tallene viser, hvorfor der 
er behov for flere fleksible løs-
ninger. Hvis de ikke er klar, så 
enten udebliver de eller prø-
ver og består ikke,« siger pro-
rektor Berit Eika fra Aarhus 
Universitet. 

Det koster
Udeblivelser og dumpede 
studerende koster meget på 
admistrationskontoen, hvor 
en underviser skal lave eksa-
mensopgave, der skal rekrut-
teres en censor til mundtlige 

eksaminer og bestilles loka-
ler. Og det er bare universite-
tets udgifter. 

»For den studerende bety-
der det, at man brænder et ek-
samensforsøg, og i sidste ende 
kan det jo betyde, at man må 
forlade studiet. Så vi er super 
glade for, at man har lyttet til 
os og taget den del ud af refor-
men,« siger Berit Eika.

Det er formand ved Aar-

hus Studenterråd fuldstæn-
dig enig i og bemærker, at det 
er dumt, at man allerede har 
brugt så mange ressourcer 
på en reform uden at afskaffe 
den. Ressourcerne kunne i ste-
det være brugt på uddannelse 
eller hjælp til studerende, som 
skal til reeksamen.

»Det er alarmerende tal. 
Specielt når man har in men-
te, at man lige har revideret 

 reformen og givet mulighed 
for, at universiteterne kan til-
melde os flere reeksaminer,« 
siger formand Sune Koch 
Rønnow og forklarer, at med 
den reviderede reform er det 
ikke længere obligatorisk at 
tvangstilmelde studerende, 
men universiteterne har sta-
dig mulighed for det. 

»Man kan se, at det er en 
dårlig praksis, så vi håber, at 

universitetet ikke vil fortsætte 
den praksis,« siger han og un-
derstreger, at reeksaminer er 
ment til, at studerende, der har 
været uheldige eller lige præcis 
ikke var klar, kan få mulighe-
den igen.

Tallene er udtryk for stress 
blandt de studerende, mener 
han.

»Er man virkelig ikke klar, 
eller stresset eller har andre 

ekstraordinære forhold, bli-
ver man ikke klar af, at der  
ligger en tilmelding,« siger 
han.

Tallene i artiklen her er vel 
at mærke kun for studeren-
de, der begyndte i septem-
ber 2014. Dertil kommer alle 
de studerende, der er længere 
henne i studiet, og som ikke 
møder op til eksaminer og re-
eksaminer.

Halvdelen dropper reeksamen
Studerende, der dumper eller slet ikke møder op til reeksamen, er eksploderet i det år, automatisk 
 tilmelding har været i kraft. Rigtig godt med mere fleksibilitet, siger prorektor på Aarhus Universitet.

Antallet af reeksaminer der ikke bliver gennemført er steget markant - alarmerende karakteriserer studenterrådsformanden det som. Foto: Kim Haugaard

 {Ophævelse af krav om 60 ECTS-point per år

 {Masimalt krav om studieaktivitet på 45 ECTS-point

 {Mulighed for løbende karaktergivende prøver og 
fremlæggelser

 {Bedre muligheder for studerende, der er iværksættere eller 
formænd for frivillige organisationer

 {Præcisering af reglerne for merit ved studieskift

 {Bedre muligheder for faglig supplering for ansøgere til 
kandidatuddannelser

Kilde: Uddannelse- og forskningsministeriet.
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