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Ledelsesbeslutning vedr. reformarbejde mhp. tilvalg på Arts
Igangsættelse af reformarbejde vedr. tilvalgene på Arts
I forbindelse med afslutningen af uddannelseseftersynet blev det besluttet, at fakultetsledelsen årligt skulle forholde sig til udbuddet af tilvalg. En negativ konsekvens af denne beslutning er, at den gradvise tilpasning af udbuddet til den faldende studenterpopulation gør reduktionen arbitrær, fordi den bliver et produkt
af de pågældende års tilfældige søgning. Der er derfor behov for at foretage en
mere strategisk og bevidst stillingtagen til tilvalgsudbuddet baseret på en overordnet bestemmelse af den funktion, tilvalgene skal udfylde i vores nuværende bachelorstudier, og derfor har fakultetsledelsen besluttet at igangsætte et reformarbejde
med henblik på – efter den fornødne drøftelse på fakultetet – at skabe en ny tilvalgsportefølje.

Der sigtes mod at have de nye tilvalg klar til E20. Ud fra den anskuelse, at sidefag
og tilvalg bør tjene to forskellige formål, vil processen blive anlagt på en grundlæggende adskillelse af de gymnasierettede sidefag på 90 ECTS og de almene tilvalg
på 45 ECTS, og reformarbejdet tager udelukkende sigte på tilvalgene. Samtidig er
det blevet besluttet, at alle nuværende tilvalgsudbud – både de særligt tilrettelagte
og de samlæste – vil blive ”nulstillet” og altså indgå i reformarbejdet.

I dag er vi tættere på at kunne overskue konsekvenserne af dimensioneringen og
kan derfor bedre estimere, hvilken population der vil have behov for tilvalg i 2020.
Den samlede population, der skal have tilvalg, vil være ca. 600 studerende, og hvis
de studerende følger det nuværende søgningsmønster, vil der være ca. 260 studerende, der vælger et sidefag, mens ca. 340 studerende må forventes at vælge et
tilvalg. Hertil kommer, at der vil være et antal gæstestuderende, som kan tænkes
at vælge dele af engelsksprogede tilvalg, ligesom studerende på udveksling i en vis
udstrækning vil have brug for at supplere med 15 ECTS fra tilvalgsudbuddene. Pga.
det faldende studentertal er det altså – ligesom det har været i forbindelse med de
øvrige af vores tiltag i forlængelse af uddannelseseftersynet – fortfarende nødvendigt at gennemføre en tilvalgsreform med sigte på ressourceeffektivitet. Det sættes
derfor som præmis for udviklingen af en ny tilvalgsportefølje, at den skal svare til
behovet ved minimum 30 tilmeldinger pr. tilvalg. Denne præmis indebærer, at vi
har brug for ca. 11-12 tilvalgsudbud. Eftersom tilvalgene således bliver nødt til at
være tværgående, følger det også af denne præmis, at vi må opgive det tofaglighedsparadigme, som grundlæggende har båret vores nuværende tilvalgsstruktur.

Fakultetsledelsens beslutning indebærer endelig, at det åbne tilvalgsmarked på fakultetet fastholdes. Udbudsmæssigt vil der kunne være tale om, at beslægtede fag
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går sammen om at definere udbud, men det skal fortfarende være muligt for de
studerende at foretage et frit valg af, hvilket udbud de ønsker.

En inddragende proces
Reformarbejdet vil komme til at foregå således, at det vil være muligt at bidrage til
udviklingen af den nye tilvalgsportefølje i tre omgange. For det første vil der være
mulighed for at deltage i en drøftelse af, hvilken funktion de nye tilvalg skal opfylde. Et vigtigt udgangspunkt for funktionsbestemmelsen er, at der skal findes et
nyt paradigme til erstatning af det hidtidige ”tofaglighedsparadigme”, og denne
første del af processen vil komme til at foregå på den måde, at prodekanen for uddannelse spiller ud med et notat om tilvalgenes ændrede funktion til august, som
det vil blive muligt at kvalificere og kommentere.

På baggrund af den enighed om den endelige funktionsbeskrivelse, der gerne
skulle være udkommet af første fase, vil det for det andet blive muligt at komme
med bud på, hvilke tilvalg vi konkret har brug for at udvikle.
For det tredje vil der blive nedsat arbejdsgrupper, hvis opgave det bliver at indholdsudfylde de enkelte tilvalg i den samlede portefølje, som fakultetsledelsen på
baggrund af indspillene ender med at vedtage oprettelsen af.

Da det gælder om at sikre mest mulig tid til indholdsudfyldelsen, vil idégenereringsfasen blive igangsat samtidig med muligheden for at kommentere prodekanens bud på en funktionsbeskrivelse. På denne måde vil der formentlig allerede
foreligge ideer til nye tilvalg, mens arbejdet med at kvalificere funktionsbestemmelsen pågår. Samlet set vil processen komme til at tage sig ud, som følger:
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Tidspunkt
Juni 2018

August 2018

August 2018 –
0ktober 2018

November 2018
December 2018
Februar 2019
Marts 2019
September 2019
November 2019
Indtil januar
2020
Februar 2020
April 2020
Maj 2020
Juli 2020

September 2020

NL

Handling
Beslutning om igangsætning af tilvalgsreform
Funktionsbeskrivelse af nye tilvalg

Kommentering og kvalificering for principper for nye tilvalg i studienævn, uddannelsesnævn og afdelinger
Deadline for fremsendelse af skitseforslag
til nye tilvalg (fx titel, emne og fagligheder)
Nedsættelse af arbejdsgrupper til udvikling
af konkrete tilvalgsforslag på baggrund af
tilvalgsskitser
Deadline for arbejdsgrupperne mht. konkretisering af nye tilvalg (bl.a. fagligt sigte,
kassogram, kompetenceprofil, primære fagligt ansvar)
Overordnet godkendelse af tilvalg og udpegning af udviklingsansvarlige med henblik på udarbejdelse af studieordning
Deadline for studieordningsudkast og fagudvikling
Godkendelse af studieordninger
Fortløbende arbejde med fagudviklingen og
færdiggørelse af studieordninger
Tilvalgsdag 2020
Ansøgningsfrist for studerende
Beslutning om oprettelse af tilvalg pba. ansøgertal
Svar på optagelse på tilvalg til de studerende
Start på nye tilvalg

Ansvarlig
Fakultetsledelsen

Prodekanen/Fakultetsledelsen
Fagmiljøer/Organer
Afdelingslederne

Fakultetsledelsen
Arbejdsgrupperne
Fakultetsledelsen
Udviklingsansvarlige og arbejdsgrupper
Dekanen
Udviklingsansvarlige
VEST og fagmiljøerne
Studerende
Fakultetsledelsen
Optag

Fagmiljøerne

