Fleksibilitet i fremdrift

Bragt i Uniavisen, 20. maj 2016
Af Ralf Hemmingsen, Rektor, og Lykke Friis, prorektor for uddannelse
”Hurtigere-ud-reformen”, ”DJØF-mareridt”, ”Voldemort”. Fremdriftsreformen er
blevet kaldt meget – ofte med gys og gru. Folketinget besluttede for et par
uger siden at løsne den bureaukratiske spændetrøje, så universiteterne får
mere metodefrihed, men den økonomiske spændetrøje sidder stadig stramt.
KU står til en trecifret millionbøde, hvis ikke vi forkorter studietiden.
Med andre ord er det ikke med de helt store armbevægelser, at
ledelsen - sammen med de studerende - nu efter flere møder og en lang dialog
er blevet enige om en model, som balancerer mellem to principper. På den ene
side skal vi have større fleksibilitet tilbage og fastholde kvalitet i
uddannelserne. På den anden side skal KU undgå den store bøde, som vil
svække økonomien i uddannelserne. Fra rektoratet vil vi gerne kvittere for et
konstruktivt samarbejde med de studerende i 12-mandsudvalget, hvor vi sad
ved forhandlingsbord sammen.
Først og fremmest siger vi nu farvel til det mest forhadte
instrument, nemlig tvangstilmelding til eksamen. Den gevækst er ikke vokset i
KU’s have og den har ej heller været befordrende for særligt meget, når
eksaminatorer og censorer har ventet forgæves på studerende, der aldrig
dukkede op.
I stedet indføres studieaktivitetskrav om at bestå 45 ECTS per år,
maksimale studietider på normeret tid plus et år og begrænset adgang til
ubegrundet orlov - dog med mulighed for ½ års orlov på bacheloruddannelsen.
Idéen er, at de studerende har friheden til at tilrettelægge deres uddannelse,
så der også er tid til ”svære fag”, studiejob, udlandsophold og fordybelse.
F.eks. kan specialet stadig være på 6 måneder – så længe de studerende lever
op til studieaktivitetskravene.
Samtidig er vi enige om initiativer, der understøtter fleksibiliteten og
studiegennemførelsen, herunder at feed-back kommer ind i studieordninger og
bedre kursuskatalog, flere sommerskoler og eftertilmelding inden studiestart,
hvor studerende kan melde sig til fag med ledige pladser op til semesterstart.
Ved udgivelsen af denne KUmmentar har studienævn, fakulteter og
studenterorganisationer haft mulighed for at kommentere modellen inden den
vedtages af KU’s ledelse, så vi undgår praktiske kortslutninger og husker
vigtige detaljer.
Spørgsmålet presser sig imidlertid på: Er KU nu i mål med
fremdriften? Det er i hvert fald det fælles håb, som vi deler med de
studerende. Men vi agter at følge udviklingen løbende og gøre status om et par
år. Ovenpå nuværende (og nye, hypotetiske) besparelser har KU ganske enkelt
ikke råd til en stor ekstra bøde, hvis vi skal fastholde kvaliteten i
uddannelserne.

