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Danmarks nye guldfirer mestrer disciplinen »benhårdt stillesiddende arbejde«. Men
det er ikke OL-rodrengene fra Bagsværd Sø. Det er fire økonomistuderende fra
Københavns Universitet (KU), der netop har vundet VM-guld i statistik, en bådslængde
foran Oxford og Cambridge.
Sikke en nyhed! Særligt i en tid, hvor Berlingske kan berette, at flere og flere
gymnasieelever dropper lektierne. Og hvor andre medier skriver, at studerende på
universitetet har stave-kvaler, kløjes i brøkregningen og fordyber sig mere i Facebook
end i undervisningen. Ja, der er det rart at vide, at vi ikke er sejlet helt agterud!
Men ambitionsniveauet skal op. Ellers sakker vi bagud i forhold til de nye stærke
økonomier. Efterhånden er erkendelsen da også ved at indfinde sig, at et
vildtvoksende studenteroptag ikke er kongevejen til et guldrandet vidensamfund. Ren
forholdstalsregning siger, at kvaliteten falder, hvis man markant øger antal
studerende per underviser.
På KU er vi derfor i fuld sving med at dimensionere vore uddannelser, så kurven
næste år flader ud. Efter seks år med rekord på rekord satser vi på, at
studenterårgang 2014 vil være lidt mindre end året før. Rektorerne fra landets
universiteter er også blevet enige om, at vi næste år skal beskære uddannelserne
efter den langsigtede ledighed.
Dernæst sætter KU barren op. Ikke kun med krav om, at studerende skal have 6 i snit
for at kunne søge ind på universitetet. Inden længe giver Folketinget også KU grønt
lys til talentprogrammer som f.eks. »Global Talent«, hvor ambitiøse studerende kan
tage ekstra kurser og gennemføre en del af uddannelsen i vækstlande som Indien
eller Brasilien.
ET SIDSTE NYT initiativ er en sprogsatsning: Flere studerende skal lære flere sprog både ved siden af og som en del af deres studium. For en lille åben økonomi som
Danmarks kan sprog være guld værd. I erhvervslivet ved man allerede, at sprog og
kulturforståelse kan åbne ordrebøger og befæste forposterne i de nye økonomier. Dér
nytter det ikke, at fremmedsprog (udover engelsk) er forbeholdt humanister!
KU (og landets øvrige universiteter) er altså oppe i fart. Men vi bør ikke tynges af
overlast. For det første er det vigtigt, at vi undgår et nyt taxametersystem, der
svækker universiteternes økonomi. For det andet har vi brug for arbejdsro til at løfte
kvaliteten frem for at bruge tid på en ny struktur for uddannelser (4+1). Hvis
politikerne ønsker, at flere studerende skal have job efter en tre-årig bachelor, kan de
blot tillade, at studerende kombinerer arbejde med en kandidatuddannelse på deltid. I
samme dur kan det såkaldte retskrav udvides, så studerende, der forlader
universitetet efter en bachelor, har krav på at tage en kandidatuddannelse, når de
efter nogle år i job vil tilbage i forelæsningslokalet.

ENDELIG VIL VI på KU gerne væk fra den situation, at vi - modsat de fleste
topuniversiteter - ikke har bygningsselveje. Derfor afventer vi spændt svaret på vor
ansøgning om selveje, som regeringen har lovet til sommer.
I mellemtiden kan vi glæde os over den nye guldfirer, som består af en amerikaner,
en italiener, en 2. G’ er fra Iran og Anders fra Hornsherred. Et hold, som minder os
om, at viden er guld - globalt set.

