UDSPIL FRA DANSKE UNIVERSITETER

INVESTER 685 MIO. KR.
I FREMTIDENS UNIVERSITETSUDDANNELSER
DANSKE UNIVERSITETER FORESLÅR
• At takst 1 forhøjelsen gøres permanent.
• Et årligt tilskud til at sikre fremtidens kompetencer på alle universitetsuddannelser i forhold til nye teknologiske muligheder, digitalisering og for at
understøtte den grønne omstilling.
Sammenlagt foreslår Danske Universiteter en mertilførsel på 685 millioner årligt
til universitetsuddannelserne.
Forslaget bakkes op af Dansk Industri, Dansk Erhverv og Akademikerne.
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Universiteterne skal
styrke de studerendes
uddannelse med
grønne, teknologiske
og digitale
kompetencer

S

tore globale og nationale udfordringer
kræver en endnu dygtigere og mere
innovativ arbejdsstyrke. Derfor skal
universiteterne styrke de studerendes
uddannelse med grønne, teknologiske og
digitale kompetencer.

konkurrenceevne og den offentlige sektor
sin effektivitet.

Danmark og resten af verden står over for en
række omfangsrige samfundsudfordringer.
Vi ser konturerne allerede nu. Kravene til
bedre liv og behovet for ressourcer stiger
globalt og i Danmark. Højere levestandard
tærer på jordens ressourcer og sætter
bæredygtigheden under pres. Vi lever
længere, og det stiller højere krav til
sundhedsvæsnet og skaber udfordringer
for fremtidens velfærd.

De universitetsstuderende er afgørende
for at forme fremtiden. Derfor skal vores
universitetsstuderende blive endnu
dygtigere, hvis de skal sikre og forbedre
den velstand og velfærd, vi som samfund
kender i dag. Det kræver mere og bedre
undervisning. Det kræver udvikling af
uddannelserne, så de matcher fremtidens
behov.

VI SKAL BLIVE ENDNU
DYGTIGERE

Der skal integreres viden om ny teknologi,
digitale og grønne kompetencer i flere
uddannelser. Samtidig skal vi udvikle
de uddannelser, som allerede har en
kernefaglighed omkring det digitale og
teknologiske, så studerende får adgang til
de nyeste værktøjer og teknologier i øget
omfang. De studerende skal være klar til at
bruge deres viden og hjælpe udviklingen
og omstillingen på vej, så snart de kommer
ud på arbejdsmarkedet.

Samtidig skaber digitale kvantespring
og ny teknologi store forandringer for
samfund, borgere og erhvervsliv og udfordrer
økonomien hos virksomheder og nationer,
som ikke formår at følge med.
Danmark skal have kompetencer og viden
om teknologi, som kan holde trit med eller
overgå de førende nationer i verden, hvis
dansk erhvervsliv skal opretholde sin
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DER ER SPARET PÅ
UNIVERSITETSUDDANNELSERNE I 10 ÅR

De faldende bevillinger har betydning for den
undervisning og de vilkår, universiteterne
kan tilbyde de studerende. Det indskrænker
mulighederne for at udvikle uddannelserne
til nutidens og fremtidens behov, ikke
mindst i forhold til kompetencer inden for
nye teknologier, digitalisering og den grønne
omstilling.

Trods stigende behov for dygtige kandidater
er kendsgerningen, at universiteterne i
dag har færre ressourcer til rådighed til
uddannelse end for 10 år siden.

Enhedsbevilling pr. studenterårsværk
80.000 kr.
77.000 kr.
74.000 kr.
71.000 kr.
68.000 kr.
65.000 kr.
2015

2016

2017

2018

2019

De faldende
bevillinger har
betydning for
den undervisning
og de vilkår,
universiteterne
kan tilbyde de
studerende
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FREMTIDEN KRÆVER
INVESTERINGER

foreslår Danske Universiteter, at takst 1
forhøjelsen permanentgøres. Derudover
bør tilføres et tilskud til universiteternes
uddannelser for at sikre fremtidens
kompetencer i forhold til nye teknologiske
muligheder og digitalisering også med
henblik på at kunne understøtte den grønne
omstilling. Tilskuddet til uddannelserne
tilføres bredt på uddannelsesbevillingen,
så der bliver mulighed for at løfte
fremtidens kompetencer på alle
uddannelser. Sammenlagt er der tale om
en mertilførsel på 685 millioner årligt til
universitetsuddannelserne.

Universiteterne skal klæde fremtidens
kandidater på til de store forandringer,
som vores samfund står overfor. Derfor
skal der investeres i uddannelse. Hvis
universiteterne i første omgang blot skal
tilbage til det niveau, der var til uddannelse
per studerende i 2015, skal der tilføres
685 mio. kr. om året fra 2023.
Regeringen er kommet med et reformudspil
”Danmark kan mere I”, hvor intentionen
er at investere 2,5 mia. kr. til kvalitet i
uddannelsessektoren.

Danmark kan mere. Det kan universiteterne
også, men det kræver prioritering af og
større investeringer i universiteternes
uddannelser.

Med opbakning fra blandt andet Dansk
Industri, Dansk Erhverv og Akademikerne

Danmark kan
mere. Det kan
universiteterne også,
men det kræver
prioritering af og
større investeringer
i universiteternes
uddannelser
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