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Resume af og bemærkninger til hovedtendenser i høringssvar 

 

1. Skal der vælges mellem de brede indgange og de tværgående bånd, 

er der en klar prioritering af sidstnævnte, men mange advarer også 

mod at gå så radikalt til værks, at man sætter de faglige identiteter og 

de faglige kvaliteter over styr. Det gælder ikke mindst på 

sprogområdet, hvor det kan være svært at pege på betydelige 

samlæsninger. Samtidig anerkendes behovet for at organisere 

tværgående bånd af hensyn til økonomien. 

 

2. Der peges derfor i omfattende grad på, at der skal fares med lempe, 

og at vi bør satse på en ’minimalmodel’ vedr. de tværgående bånd. 

Der spores fx ingen varme følelser over for helt almene og 

obligatoriske kurser rettet mod alle HUM-studerende ved indgangen 

til BA, men der er heller ikke total afvisning af, at det kunne give 

mening fx i forhold til humanistiske metoder og 

videnskabsteori/historie 

 

3. Der er til gengæld en meget massiv opbakning bag en reformation af 

tilvalg (struktur såvel som antal). Enkelte peger endog på 

tilvalgsområdet som ét, der kan udgøre en væsentlig del af løsningen 

på både tværgående bånd og økonomisk smalhals. 
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4. Flere kommenterer på, hvad der opfattes som et minimalkrav til 

holdstørrelser (40/50), og stiller sig kritisk over for dekanatsudkastet 

og dets modeller på det grundlag, fordi så store hold hele vejen rundt 

forekommer urealistiske hhv. fagligt underminerende. Kommentarer 

af den type forekommer at fundere sig på en misforståelse: der er 

ikke tale om minimale holdstørrelser, men om gennemsnitlige. 

Netop derfor er det nødvendigt med store hold på visse 

områder/fagelementer, så der er plads til mindre hold, hvor det er 

nødvendigt. 

 

5. Nogle kommentarer slår til lyd for, at der ikke røres ved bæredygtige 

og velfungerende uddannelser, men at stort set al opmærksomhed 

bør gives til de ikke-bæredygtige. Det er et synspunkt, der 

fremsættes med stor styrke fra fx Film- og medievidenskab på MEF, 

som dog ikke af den grund afviser at bidrage med lærerkræfter til 

tværgående bånd. 

 

6. Mange prioriterer en fokuseret indsats over for især 

sproguddannelserne, men ikke mange giver anvisninger til, hvordan 

det skal ske på en måde, så det giver økonomiske gevinster. 

 

7. Endelig peges der på nødvendigheden af at øge indtægterne, især 

hvad angår STÅ og reduceret frafald. 

 

8. Opsummerende: der er pga. kommentarerne mandat til at iværksætte 

en ’minimal bredbåndsløsning’, til en gennemgribende reformation 

af tilvalgsstrukturen, til særlige indsatser over for 

sproguddannelserne og til indtægtsforøgelse på afgørende områder. 

 

9. Afslutningsvis skal det erindres, at høringssvarene er udarbejdet 

uden kendskab til Struensee-rapporten. 

 

 


