Debat: Pas på kvaliteten

Bragt i Weekendavisen, 05.09.2014
af Ralf Hemmingsen og Lykke Friis, rektor og prorektor for uddannelse, Københavns
Universitet
Woody Allen påstod engang, at han havde set fremtiden: »Den er helt som nutiden blot længere«.
Formanden for regeringens Kvalitetsudvalg, Jørgen Søndergaard, har tilsyneladende
det samme verdensbillede. På forsiden af Weekendavisen (29/8) slår han fast, at
universiteterne styrer direkte mod en blindgyde med alt for mange uddannelser, der i
dag er brødløse. Ergo må vi omkalfatre hele uddannelsessystemet.
Men ren fremskrivning er ikke den rette metode til at afgøre, hvilke fag Danmark får
brug for i fremtiden. Og Søndergaard begrunder ikke, hvorfor kortere uddannelser
skulle være vejen frem.
Kvalitetsudvalget foreslår således, at de fleste skal sendes ud på et arbejdsmarked for
bachelorer, som ikke findes i dag. Mens den afkortede kandidatgrad på ét år skal
forbeholdes de få.
Tværtimod er der mere end nogensinde brug for den dybe indsigt, som blandt andet
kandidatspecialet sikrer. Danmark skal vel ikke sætte barren ned, mens de sætter den
op i Indien og Kina?
Kortere uddannelser rimer heller ikke på erhvervslivets meldinger. Tag bare Novo
Nordisk, der kaldte det »fundamentalt forkert«, hvis kandidatuddannelsen bliver
skåret ned.
Universiteterne skal naturligvis tilpasse sig den stigende internationale konkurrence,
og flere skal finde job i det private. Derfor er universiteterne i gang med at skrue ned
på de uddannelser, hvor ledigheden har bidt sig fast.
Københavns Universitet løfter samtidig kvaliteten af uddannelserne ved at stille flere
krav til de studerende, indføre flere timer og investere i studiemiljøet. Desuden har vi
et talentprogram og flere innovationshubs på bedding, hvor ambitiøse studerende kan
få hjælp til at starte eget firma eller tage en del af uddannelsen i blandt andet Indien
og Brasilien. Kvalitet er nemlig altid relevant.
Men Folketinget kan også styrke de studerendes jobmuligheder - uden at kaste flere
årgange ud i et usikkert eksperiment. Hvis man vil løbe et bachelorarbejdsmarked i
gang, så giv da bachelorer krav på, at de kan vende tilbage til universitetet efter et
par år i job. Med et sådant udvidet retskrav vil nogle studerende blive på
arbejdsmarkedet, mens andre efterfølgende vil søge ind på kandidatuddannelser, der
ikke ligger i direkte forlængelse af deres bachelor.
Det kræver imidlertid, at regeringen også ændrer den nye beslutning om, at
studerende ikke må supplere deres bacheloreksamen med kurser, hvis de søger ind
på en anden kandidatuddannelse. Endelig bør det også være muligt at tage sin

kandidatuddannelse på deltid, så man kan være ansat i en virksomhed under en del af
studiet.
Indtil videre har uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen ladet Kvalitetsudvalgets
reformtanker »simre«, og ifølge Weekendavisen er hendes opbakning »behersket«.
Det kan vi godt forstå. Det ville være chancesejlads i et samfund, som netop bygger
på universiteternes stærke akademiske tradition, hvis regeringen afgør fremtidens
behov ved hjælp af fortidens regnemodeller - uden at lytte til universiteterne. Og vi
kan ikke lade være med at spekulere på, om denne reformsnak i virkeligheden er en
forklædt spareøvelse, der derfor anbefaler mindre uddannelse i en tid, hvor vi har
behov for mere.

