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Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om talentinitiativer på de
videregående kunstneriske uddannelser, udkast til bekendtgørelse om
internationale uddannelsesforløb og forskellige andre bekendtgørelser
DSF har med interesse læst udkast til bekendtgørelse vedrørende talentinitiativer på de
videregående kunstneriske uddannelser, udkast til bekendtgørelse om internationale
uddannelsesforløb og forskellige andre bekendtgørelser. DSF har en række kommentarer til
bekendtgørelserne.
Indledningsvist vil vi påpege, at DSF er imod enhver form for elite- og talentforløb der forløber
separat fra de almene uddannelser, og hvor studerende bliver eksklusivt optaget på baggrund af
forskellige ansøgningskriterier. Talentforløb bør endvidere ikke finansieres af midler fra de
almene uddannelser. DSF er derfor også grundlæggende uenig i retningen i udkastet til
talentbekendtgørelsen. I det følgende forsøger vi dog at præsentere både holdninger men også
konkrete forbedringsmuligheder indenfor bekendtgørelsens rammer.
Udkast til bekendtgørelse om talentinitiativer
DSF er positive overfor uddannelsesinstitutionernes selvbestemmelse i forhold til, om
institutionerne ønsker at indføre talentinitiativer i medfør af bekendtgørelsen. Det er væsentligt,
at uddannelsesinstitutioner har mulighed for at fraprioritere oprettelse af talentforløb, der
kanaliserer midler væk fra de almene uddannelser og separer talentfulde studerende fra øvrige
studerende.
I henhold til bekendtgørelsens område og formål i §3 så mener DSF, at paragraffen er i strid med
tidligere udmeldinger, hvor talentinitiativerne blev beskrevet som værende for alle typer talent og
skulle kunne tilgås af alle studerende. Derfor foreslår DSF også en ændring i §3, således at der
kommer til at stå ”…, sådan at motiverede studerende får større faglige udfordringer end gennem
de krav..”
DSF mener, at det skal være muligt for alle studerende at tage del i talentinitiativer.
Talentinitiativer skal ikke tilgodese særlige grupper af studerende frem for andre. En opsplitning
af de studerende risikerer at medføre, at den nyeste forskning og de bedste undervisere
koncentreres hos nogle få studerende og ikke udbredes til gavn for alle. Dette kan skabe a- og bhold, som fremmer en uhensigtsmæssig konkurrence og stiller nogen studerende dårligere end
andre studerende på arbejdsmarkedet. Derfor mener DSF også, at udmærkelser på
eksamensbeviset der jf. §5 forudsætter, at den studerende har opnået et højt fagligt niveau i
forhold til uddannelsens øvrige studerende er uhensigtsmæssigt.
Vi mener endvidere, at det er særligt uhensigtsmæssigt, at udmærkelserne gives på baggrund af
en sammenligning de studerende imellem. Udmærkelser bør som minimum gives på baggrund af
en absolut vurdering af den studerendes arbejde og ikke på baggrund af en relativ vurdering.
Derfor forslår DSF også, at sætningen ”…i forhold til uddannelsens øvrige studerende.” slettes.
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I forhold til §5 punkt 2 bør udmærkelsen som minimum være på baggrund af de faglige
kvalifikationer den studerende har opnået og ikke hvorvidt men fik adgang til forløbet. Derfor
giver det heller ikke nogen mening, at skrive som kriterium, at den studerende skal ”være udvalgt
til” talentforløbet. Formuleringen begrænser institutionerne i at lave fri mulighed for, at de
studerende kan prøve kræfter med forløbet. DSF anbefaler derfor, at kriteriet om, at man skal være
udvalgt til talentforløbet udelades.
I udkast til talentbekendtgørelsens §5 står det beskrevet, at kandidatprojekterne i
kandidatuddannelsen eller bachelorprojektet i en bacheloruddannelse skal indstilles til et udvalg
af fagkyndige. DSF anbefaler at et sådant udvalg er studienævnet på uddannelserne. Studienævn
er det mest fagkyndige organ og det bør derfor være her der tages stilling til, om der gives
udmærkelser og i sådanne tilfælde til hvem.
DSF stiller sig kritisk overfor pointeringen af, at ekstra-curriculære aktiviteter skal være faglige
aktiviteter, der styrker uddannelsens kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet som nævnt
i §6. DSF mener i udgangspunktet ikke, at ekstra-curriculære aktiviteter skal fremgå af
eksamensbeviset, men såfremt dette alligevel bliver tilfældet, så kan ekstra-curriculære aktiviteter
være aktiviteter der højner kvaliteten af uddannelsen uden at have direkte relevans for
arbejdsmarkedet. Derudover frygter DSF, at de nævnte aktivitet i §6 stk. 2. fremmer en
uhensigtsmæssig favorisering af studerende, som har uformelle relationer til forskere på
uddannelserne. Deltagelse i internationale konferencer er f.eks. ikke altid et resultat af høj
faglighed, men kan også være et resultat af gode uformelle relationer forsker og studerende
imellem. Honorering af uformelle relationer mellem forsker og studerende kan lede til
begunstigelse af studerende på baggrund af andet end faglig kunnen, hvilket er imod intentionen
med bekendtgørelsen. Det bør derfor som minimum sikres, at der er lige adgang til konferencer og
andre lignende aktiviteter.
I henhold til talentbekendtgørelsens §7 mener DSF, at talentforløb med ekstra ECTS point bør
følges af ekstra tid og ekstra SU. I DSF forventer vi, at uddannelserne på uddannelsesinstitutioner
er reelt udfordrende fuldtidsuddannelser. 60 ECTS er i Bolognaprocessen defineret som et års
fuldtidsstudier og det bør derfor være en garanti for, at studerende tilbydes uddannelser, hvor
mængden og intensiteten i undervisningen er så høj at der reelt er tale om studier, der i
gennemsnit kræver 37 timers ugentligt arbejde. Derfor er det også uhensigtsmæssigt at
studerende skal gennemføre yderligere 20 ECTS point på kandidatuddannelsen og 30 ECTS point
på bacheloruddannelsen uden ekstra studietid og SU. Dette kan potentielt udvande den ordinære
uddannelseskvalitet og faglighed. Vi risikerer, at den nyeste forskning og de bedste undervisere
koncentreres omkring talentinitiativerne for at gøre den ordinære uddannelsesdel mere
overkommelig, så der er plads og tid til talentinitiativerne. Dette vil de facto devaluere værdien af
ECTS point og udvande ideen om kvalitetsfulde reelle fuldtidsstudier til alle. Vi foreslår derfor at
minimumsgrænsen for antallet af ECTS point for talentforløbene sættes ned og at det slettes fra
bekendtgørelsen, at den studerende skal være på normeret tid.
DSF er kritiske overfor påtegninger på studerendes eksamensbevis. Talentinitiativer må ikke
medvirke til at svække studerende med almene uddannelsers chancer på arbejdsmarkedet. Derfor
er DSF også kritiske overfor talentbekendtgørelsens §7, §8 og §9. Når dette er sagt, så er DSF mere
positivt indstillet overfor påtegninger i bilag end påtegninger direkte i eksamensbeviset.
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Endelig er DSF positive overfor, at man med bekendtgørelsen fastslår, at talentinitiativer ikke må
finansieres ved brugerbetaling fra danske borgere og borgere der har krav på ligebehandling med
danske borgere. DSF så dog gerne, at talentinitiativerne fuldt finansieres så der ikke omprioriteres
midler fra den ordinære uddannelse til talentinitiativer.
Udkast til bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb
I bekendtgørelsens § 8 fremgår det, at udenlandske institutioner kan have et mindre
administrativt gebyr for studerende, som ikke opkræves på den danske uddannelsesinstitution.
Dette gebyr skal jævnfør bekendtgørelsen ikke være omfattet af bestemmelsen i stk. 1. DSF er
stærkt kritiske overfor denne del af § 8. For det første er det relativt, hvor meget et mindre
administrativt gebyr er. For det andet åbner dette op for, at der findes reel deltagerbetaling, men at
man skjuler betalingen under betegnelsen ’administrativt gebyr’. Dette er direkte imod lov om
videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Derudover fremgår
§8 stk. 2 heller ikke i den tilsvarende bekendtgørelse på universitetsområdet, Bekendtgørelse om
universiteternes internationale uddannelsesforløb. Vi ser derfor gerne, at § 8 stk. 2 slettes.
Der er ikke kommentarer til de yderligere bekendtgørelser.
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