Sådan skaber vi bedre
uddannelseskvalitet!
- DSF og DM’s krav for bedre uddannelseskvaltiet
Mødet mellem studerende og undervisere er omdrejningspunkter for al forskningsbaseret uddannelse. Rammerne for, hvordan og i hvilket omfang dette
møde kan finde sted, er imidlertid først og fremmest universitetsledelsernes
og politikernes ansvar. DSF og Dansk Magisterforening vil med de følgende
11 krav for bedre uddannelseskvalitet sætte fokus på politikernes og universitetsledelsernes ansvar for at sikre uddannelseskvalitet og dermed bidrage til
debatten med konkrete bud på forbedringer for både studerende og undervisere
KVALITETSPOLITIKKER
• Universiteterne skal inddrage undervisere og studerende i at fastsætte
kvalitetspolitikker, der lægger strategier for, hvordan man vil imødekomme den voksende og mere forskelligartede studenterbefolkning. Strategierne skal indeholde konkrete kvalitetsmål for timetal, forskningsdækning,
vejledningstid, forberedelses- og evalueringstid samt stud/VIP-ratio
• Universiteterne skal sikre pædagogisk variation i undervisningen, blandt
andet via årlig pædagogisk opkvalificering af alle undervisere
• Universiteterne skal prioritere midler på at øge den generelle uddannelseskvalitet for alle studerende og ikke på at hæve kvaliteten for udvalgte
grupper
• Der skal indføres formel og reel medbestemmelse for medarbejdere og
studerende om beslutninger, der berører dem og deres uddannelse
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ANSÆTTELSESPOLITIK
• Undervisningskompetencer skal anerkendes på lige fod med forskningskompetencer i ansættelser og karriereforløb
• Flere fastansættelser med substantielle undervisningsforpligtelser og sikrere karriereveje frem for deltidsstillinger og midlertidige projektansættelser. Adjunkt skal igen være den altovervejende ansættelsesform efter ph.d.
• Sikring af gode vilkår for undervisning via lokale arbejdstidsaftaler med
fastlagte normer for forberedelse og ligelig fordeling af tid mellem uddannelse og forskning
FINANSIERING
• Stop for administrative effektiviseringer og grønthøsterbesparelser på taxametrene og et løft af alle taxametre på 5000 kr.
• 70 % af de statslige forskningsbevillinger skal gives som basismidler til
universiteterne
• Ekstraordinært løft af basisbevillinger til universiteter med særligt lave
basisbevillinger
• Krav om undervisningsoverhead på 10 % på alle eksterne bevillinger. Såvel offentlige som private fonde og virksomheder forpligtes til at bidrage
med et beløb svarende til 10 % af bevillingens størrelse, som skal bidrage
til universitets undervisningsaktivitet.
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