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Høring over udkast til lov om ændring af universitetsloven 

AC har den 29. januar 2007, fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 
modtaget udkast til forslag til Lov om ændring af universitetsloven (”Vejledning af 
studerende og afleveringsfrist for speciale”) til høring. AC har udsendt forslaget til 
høring i medlemsorganisationerne og skal på den baggrund fremkomme med be-
mærkninger. 
 
AC er enig i de politiske målsætninger om at understøtte de studerende til hurtigere 
studiegennemførelse og reducere studiefrafald. Men i forhold til midlerne, er AC 
mere tvivlende.  
 
Der lægges således op til en betænkelig grad af central detailstyring af universite-
ternes undervisningsindsats som beskrevet i bemærkningerne til lovforslagets en-
kelte bestemmelser. Her fremgår, at det er tanken ”at ministeren fastsætter ram-
mer for tilrettelæggelse og opbygning af undervisningen og den efterfølgende ek-
samensmulighed”. Ministerens bemyndigelse skal derefter udmøntes ved ændring 
af uddannelsesbekendtgørelsen.  
 
AC skal, i forhold til det forestående bekendtgørelsesarbejde, advare mod den sti-
gende centrale detailstyring af universiteternes undervisningsindsats som æn-
dringsforslaget er udtryk for. I stedet skal AC foreslå, at universiteternes udvik-
lingskontrakter bruges til at forfølge de ønskede politiske målsætninger, men hvor 
det er universiteternes beslutning, hvorledes uddannelserne bedst indrettes i for-
hold til at nå målene. Herved sikres en nødvendig hensynstagen til uddannelsernes 
mangfoldighed, ligesom den faglige indsigt på decentralt niveau bedst udnyttes.  
 
Uden finansierede initiativer til kvalitetsløft i de videregående uddannelser og styr-
ket vejledningsindsats, vil uddannelserne fortsat lide under høje frafald. AC skal 
derfor kvittere for, at der afsættes 69 mio. kr. i 2007, 61 mio. kr. i 2008 og 75 mio. 
kr. i 2009 til ændrede undervisningsformer, styrket studievejledning og efterud-
dannelse af underviserne på universiteterne.  
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