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Sag: 

  

Intern dimensionering af bachelor- og kandidatuddannelser. 

 

 

Bilag: 

  

1. Brev fra Styrelsen til SDU eftersendes, når det modtages 

 

 

Sagsindhold: 

 

På bestyrelsesmødet den 16. december 2016 præsenterede direktionen et forslag til intern dimensionering af 

bachelor- og kandidatuddannelser på SDU med henblik på at være proaktiv i forhold til en fremtidig øget ekstern 

dimensionering. 

 

Bestyrelsen behandlede i januar 2017 sagen skriftligt efter en intern høring i HSU og Universitetsråd.  

Bestyrelsesformand og rektor blev bemyndiget til at forhandle med ministeriet om en begrænsning af kapacitetstal-

lene under forudsætning af, at reduktionen kan gennemføres uden risiko for en efterfølgende dobbeltdimensione-

ring.  

 

Proces med departement og styrelse 

Rektor Henrik Dam drøftede 17. januar 2017 problemstillingen med uddannelses- og forskningsminister Søren 

Pind, og ministeren var umiddelbart positivt indstillet over for forslaget. Prorektor Bjarne Graabech Sørensen fore-

lagde på et møde den 26. januar 2017 SDU’s konkrete forslag til nedsættelse af optagelseskapaciteten med de-

partementet v. direktør Nils Agerhus.  

 

Efter en løbende skriftlig korrespondance med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med det formål at 

skabe en fælles forståelse af indhold og data afholdtes 22. marts 2017 Skype-møde med direktør Nikolaj Veje og 

vicedirektør Thomas Viggo Lindrum Pedersen fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Det blev aftalt, 

at styrelsen fremsender en skriftlig tilbagemelding på, hvor langt styrelsen kan imødekomme SDU. I skrivende 

stund afventes tilbagemelding.  

 

I forløbet har SDU fået forlænget frist til den 1. maj 2017 for indmeldelse af de endelige optagelsestal.  

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 3. april 
Dagsordenens punkt 5 



 

 Side 2 

SDU´s forslag til egendimensionering 

Ministeriet er anmodet om, at der for specifikke bachelor- og kandidatuddannelser, som 

1) berøres af fremtidig ekstern dimensionering, og  

2) hvor universitetet kan dokumentere et faldende realiseret optag fra 2017  

 

kan modtage et forhåndstilsagn på, at der kan godskrives det antal studiepladser, som mistes ved egendimensio-

nering. 

 

SDU tilbyder konkret ministeriet den mulighed fra 2016 til 2017 at nedjustere sin optagelseskapacitet gennem 

udbud af 343 færre bachelorstudiepladser og 739 færre kandidatstudiepladser. Det betyder, at der samlet udbydes 

1.082 færre studiepladser.  

 

I betragtningerne indgår, at realiseret optag typisk er mindre end den udbudte kapacitet, da de unges søgemøn-

stre ikke følger allokeringen af udbudte studiepladser. For bacheloruddannelserne udgør realiseret optag 92 % af 

kapaciteten, mens for kandidatuddannelserne udgør realiseret optag 75 % af kapaciteten. Der kan derfor forventes 

en markant effekt på størrelsen af optaget i 2017.  

 

Tabellen neden for viser SDU’s forslag til egendimensionering for 2017, perspektiveret af udviklingen 2012-2016 

og med forventningerne til de afledte konsekvenser frem til 2020.  

 

År for 
optag 

Bachelor- 
optag 

realiseret 

Kandidat- 
optag 

realiseret 

Bachelor- 
kapacitets 

maxgrænse 

Kandidat- 
kapacitets 

maxgrænse 

2012 5.251 2.483 5.744 Frit optag 

2013 5.445 2.970 5.986 Frit optag 

2014 5.673 3.463 5.919 Frit optag 

2015 5.555 3.661 6.431 Delvis frit 

2016 5.470 3.517 5.744 4.652 

2017 4.852 3.380 5.276 3.888 

2018 4.834 3.273 5.256 3.798 

2019 4.815 3.168 5.236 3.708 

2020 4.798 3.064 5.217 3.618 

 

Alt andet lige forventer SDU, som minimum, at: 

 

 Det realiserede bacheloroptag fra 2016 til 2020 falder som følge af universitetets interne kapacitetsstyring fra 

5.470 til 4.798 studiepladser. Det er en reducering på 672 studiepladser i realiseret optag, svarende til 12 % 

mindre bacheloroptag. 

 

 Det realiserede kandidatoptag fra 2016 til 2020 falder jævnt som følge af universitetets interne kapacitetssty-

ring fra 3.517 til 3.064 studiepladser. Det er en reduktion på 453 studiepladser i realiseret optag, svarende  

13 % mindre kandidatoptag. 

 

 



 

 Side 3 

Indstilling: 

 

Der vil på mødet blive givet en mundtlig indstilling, da styrelsens skriftlige tilbagemelding afventes.  
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