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Anbefalinger vedrørende de videregående uddannelsers opbygning

Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende de videregående uddannelsers
opbygning baserer sig bl.a. på følgende forhold:
 På mange fagområder er kandidatuddannelser normen, på andre er professionsbachelorer normen. Kun få uddannelsesområder har et velfungerende arbejdsmarked
for både kandidater og bachelorer.
 Andre landes uddannelsessystemer adskiller sig fra det danske, hvad angår længden af de videregående uddannelser. I en række lande er det normen at afslutte sin
uddannelse efter fire år, enten med en bachelorgrad eller med en kort kandidatuddannelse.
 Mange af de jobs, universitetskandidater besætter i Danmark, varetages i andre lande af folk med lidt kortere uddannelse.
 Taxametersystemet giver universiteterne en økonomisk tilskyndelse til at give studerende en så lang uddannelse som muligt.
 Der ligger for de studerende en signalværdi i at tage en kandidatuddannelse. Det
kan få dem til at tage en længere uddannelse, end hvad der er mest fornuftigt i et
produktivitetsperspektiv.
 Amerikanske studier har vist, at signalværdien er en væsentlig bevæggrund for at
tage en MBA-uddannelse. I Danmark kan signalværdier være en årsag til, at der ikke
længere er et velfungerende bachelorarbejdsmarked for dimittender med HAbaggrund.

 Kommissionen anbefaler en undersøgelse af, om opbygningen af de videregående
uddannelser sikrer dimittenderne uddannelser med optimal længde og indhold i forhold til det arbejdsmarked, de skal ud på. Det kan bl.a. overvejes:
 Om det vil være hensigtsmæssigt, hvis flere universitetsstuderende afsluttede deres uddannelse med en bachelorgrad.
 Om der med fordel kan indføres alternativer til de nuværende toårige kandidatuddannelser i form af kortere, mindre teoretisk orienterede overbygningsuddannelser.
 Om der bør gives mulighed for at læse kandidatuddannelser på deltid på samme
vilkår, hvad angår egenbetaling og offentlig finansiering, som på fuldtidsuddannelser.
 Om der er behov for en målrettet indsats for at undgå, at studerende overuddanner sig. Mulige tiltag inkluderer en ændring af uddannelsesinstitutionernes tilskyndelser til at holde studerende i uddannelse, brugerbetaling på overbygningsuddannelser og dimensionering af antallet af pladser på overbygningsuddannelserne.

