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Rektorerne har besluttet, at man frem mod bacheloroptaget i 2015 vil intensivere
arbejdet med den årlige dimensionering af bacheloroptaget på universiteterne og
skabe en ny, nationalt koordineret dimensionering af bacheloroptaget. Dette handlingspapir konkretiserer rektorernes beslutning og beskriver de enkelte tiltag, som
universiteterne vil tage for at gennemføre initiativet, der beskrives nærmere i Danske
Universiteters politikpapir ”Optag og beskæftigelse”.
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Udbuddet af studiepladser er og bliver det enkelte universitets ansvar, men der kan
være en værdi i at øge dialogen mellem institutionerne om uddannelsesudbuddet.
Det gælder ikke mindst i en situation, hvor der er politisk ønske om at reducere optaget på nogle uddannelser.
Eftersom studiepladserne for 2014 allerede er meldt ud, vil initiativet først kunne få
effekt fra og med optaget i september 2015. Udgangspunktet for indsatsen frem mod
2015 vil være de data, der her og nu er tilgængelige for det enkelte uddannelsesniveau. Uddannelsesministeriet opgør eksempelvis hvert år i uge 48 beskæftigelsen for
dimittender.
På længere sigt, dvs. fra og med optaget for 2016, er der brug for at skabe et bedre
datamateriale. Her er det vigtigt at huske, at akademikere har hovedparten af deres
ledighed kort efter dimissionen, mens andre faggrupper har ledigheden spredt over
hele arbejdslivet. En opgørelse 2-3 år efter kandidateksamen vil give det mest valide
styringsgrundlag, men opgørelsesgrundlaget skal kvalificeres såvel fagligt som teknisk
i den kommende periode, hvorefter Danske Universiteter vil gå i dialog med Uddannelsesministeriet om ministeriets mulighed for at levere de nødvendige data.
Frem mod udmeldingen af studiepladser for 2015 er det aftalt, at hvert enkelt universitet gennemgår sine uddannelser og i anden halvdel af 2014 laver et udkast til
udbudsplan for 2015. Udkastene gennemgås af Uddannelsesgruppen i Danske Universiteter, hvorefter Rektorkollegiet drøfter og koordinerer beslutningen om det
endelige antal studiepladser. Denne fælles beslutning om udbud af bachelorstudiepladser meldes ind til den koordinerede tilmelding i januar måned 2015.
Når der er høstet erfaringer med denne proces, og bedre data foreligger i 2015, vil
rektorerne drøfte, om koordinationsprocessen skal tilpasses. Universiteterne vil samtidig også intensivere vejledningen af bachelorer, når de skal vælge kandidatretning,
og synliggøre beskæftigelsestal for de enkelte uddannelser såvel på bachelor- som på
kandidatniveau, for at de studerende kan få det bedst mulige grundlag for deres uddannelsesvalg.

