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Læser du ikke normeret? UD!
– Regeringen og KU svinger pisken med såkaldt

studiefremdriftsreform.
Søren Wengel Mogensen

Tidligere på året blev SU-reformen vedtaget trods protester fra
landets studerende. Nu skal KU til at tage beslutning om, hvor-
dan reformen konkret skal implementeres. En særlig del af SU-
reformen har fået meget negativ opmærksomhed fra de stude-
rende, nemlig studiefremdriftsreformen. Den handler om at få de
studerende hurtigere igennem de videregående uddannelser og ud
på arbejdsmarkedet. Mange studerende frygter dog, at valget af
midler til at opnå dette kan betyde, at flere studerende bliver
smidt ud af universitetet.

Lykke Friis vs. de studerende
Den 14. november 2013 var der møde i Københavns Universitets
Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) om netop implementerin-
gen af reformen. KUUR havde til opgave at give en indstilling til
KU’s ledelse omkring implementeringen af reformen. Ved mødet
var små hundrede studerende mødt op for at vise deres bekymring
omkring problematikken og for at støtte de fire studenterrepræ-
sentanter i KUUR. Dermed blev luften i det lille lokale hurtig
lummer, og det var klart, at studenterrepræsentanterne ikke ville
tilslutte sig det øvrige KUUR’s forslag til en indstilling. Prorektor
for uddannelse, Lykke Friis, som står i spidsen for KUUR, hæv-
dede, at KU ville give de studerende bedre vilkår end reformen
lagde op til, og at det altså kun var regeringen, og ikke KU, som
de studerende kunne rette deres vrede mod. Det mente studenter-
repræsentanter ikke var tilfældet, da KU også på nogle punkter
yderligere strammer de krav, som reformen tvinger KU til at gen-
nemføre.
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Normeret tid eller ingen tid
Sagens kerne er, at regeringen (og hele forligskredsen bag refor-
men, dvs. alle Folketingspartier med undtagelse af Enhedslisten)
vil have de studerende hurtigere igennem studiet. Derfor indføres
der pr. 1. juli 2014 en pligt for universiteterne om at tilmelde alle
studerende kurser til en værdi af 60 ECTS-point hvert år. Man
vil altså blive tvunget til at tilmelde sig kurser svarende til et
normeret studie, og det uanset om man i det foregående år har
dumpet kurser. Framelding vil ikke være tilladt. Det vil åbenlyst
give vanskeligheder for mange studerende, hvorfor Studenterrå-
det har stort fokus på netop denne proces. Denne regel er dog et
lovkrav, og derfor kan KU ikke ændre den på egen hånd.
Derudover vil KU på eget initiativ indføre et krav om, at hver

studerende består 45 ECTS pr. år. Hvis dette krav ikke overhol-
des, vil det medføre udskrivelse af den studerende fra universite-
tet, medmindre der opnås en dispensation. Studenterrepræsentan-
terne betragtede dette KU-tiltag som overflødigt og problematisk
for de studerende.
Endelig vil KU ændre reglerne for orlov, så det fremover kun vil

være muligt at tage seks måneders ubegrundet orlov på bachel-
ordelen. På kandidatdelen vil det ikke være muligt at tage orlov.
Denne ekstra skærpelse i forhold til regeringens udspil faldt også
studenterrepræsentanterne for brystet. Imidlertid argumenterede
adskillige af KU’s ansatte på mødet for, at dette er nødvendigt,
da KU ellers skal betale for de studerendes orlov. Det skal forstås
på den måde, at hvis KU opfylder visse krav om en reduktion
af den gennemsnitlige gennemførelsestid, så vil de få en bonusbe-
villing. Når gennemførelsestiden opregnes tæller orlov dog med,
hvilket betyder, at KU rammes på pengepungen, når studerende
tager orlov.
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Op på barrikaderne
På mødet var der studerende fra alle fakulteter til stede, og stem-
ningen blandt dem var klart, at der skulle gøres noget for at øve
indflydelse på processen. Da KUUR kun er et rådgivende organ,
vil der først på et KU-ledelsesmøde den 27. november blive truffet
beslutning om, hvordan reformen skal implementeres.
Studenterrådet med flere har allerede varslet stormøder på faku-

lteterne for at få så mange studerende som muligt i tale og yder-
mere for at informere om de risici, som hver enkelt studerende
vil stå overfor. På SCIENCE vil der blive afholdt stormøde d. 21.
november kl. 17.30 i auditorium 3 på HCØ.
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