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Private universiteter i Danmark 
- Politikpapir godkendt september 2007 

Over hele verden er det en klar tendens, at uddannelsessystemer udliciteres og privatiseres. Også i Europa, 
hvor offentlige uddannelser har været normen i de sidste mange årtier, er vi nu nødt til at forholde os til et 
uddannelseslandskab med også private aktører. 
 
Danske Studerendes Fællesråd mener, at uddannelse er et offentligt gode og en ret for den enkelte, og skal i 
forlængelse af FNs menneskerettigheder være tilgængeligt for alle landets borgere, såvel til gavn for den 
enkelte som for samfundet, ligesom fri adgang til uddannelse er væsentligt for at sikre social mobilitet. 
Uddannelse er hverken et privilegium, vi skal føle os taknemmelige over, eller en individuel investering i et 
fremtidigt arbejdsliv. Dette gælder også uddannelse på det højeste niveau, hvad enten denne foregår i 
offentlig eller privat regi. 
Derudover tjener universiteter og andre forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner en vigtig kulturel og 
dannende funktion i samfundet, og samspillet mellem uddannelse og forskning er kernen i opbygningen af et 
oplyst og demokratisk samfund. 
DSF frygter at introduktionen af private udenlandske universiteter kan undergrave opfyldelsen af vores 
målsætninger om lige adgang til god og gratis uddannelse til alle, og er derfor modstander af at åbne 
lovgivningen for private universiteter med offentlig akkreditering og offentlige tilskud. 
Såfremt der fra politisk hold kommer et konkret forslag om at lade private universiteter få offentlig 
akkreditering såvel som offentlige tilskud, vil DSF derfor melde ud mod forslaget. 
 
Overordnede krav til universitetsuddannelser  
Uddannelse skal være et offentligt tilgængeligt gode for individet. Hermed forstås, at ethvert individ skal 
have adgang til en uddannelse, uanset økonomisk, social, kulturel og religiøs baggrund og uden, at køn eller 
seksualitet spiller en rolle for optagelse på givne uddannelse. Konkret indebærer dette: 
Et universitet skal overordnet set overholde følgende krav: 
 
 

• Uddannelse er en ret for alle. Derfor skal enhver studerende, som under normale omstændigheder 
ville få dækket sine udgifter til at studere (taxameterpenge og SU), have ret til finansiering uanset 
universitetets forvaltning. Følgelig kan et universitet ikke opkræve et deltagergebyr. 

• Uddannelse må ikke gøres til genstand for profit. Derfor kan et privat universitet ikke modtage 
offentligt tilskud eller akkrediteres, hvis der trækkes overskud ud til investorer. 

• Universitetet har et samfundsmæssigt ansvar mht. at bidrage til oplysning og dannelse i samfundet. 
For at kunne kalde sig en universitetsuddannelse må en uddannelse derfor basere sig på et bredt 
forskningsniveau på højeste niveau, der bidrager med ny eller kritisk viden til samfundet. 

• Universitetet skal have en bred og socialt differentieret optagelsesgrundlag. Rene eliteskoler 
accepteres ikke. 


