Kære studerende
Tak for et godt møde i mandags. Jeg sender her som lovet en opsamling af mødet. FAQ’en, som ligger på
instituttets hjemmeside, er samtidig blevet opdateret på baggrund af mødet, så I også her har mulighed for
at læse svar på nogle af de spørgsmål, jeg er blevet stillet flere gange i denne proces. Der er et link til
FAQ’en nederst i mailen sammen med et link til hjemmesiden, hvor referaterne fra FSU-møderne i efteråret
er samlet.
Det er desværre en trist anledning, der lå til grund for vores møde, nemlig at jeres uddannelser skal lukke.
Det er en beslutning, som er truffet og er indmeldt til styrelsen, og den kan ikke ændres. Det har været en
svær beslutning at træffe, for vi kan sagtens blive enige om, at sprogfag er vigtige, og at vi sammen med jer
som studerende og jeres dygtige og dedikerede undervisere har skabt nogle virkelig gode uddannelser, der
udvikler dygtige kandidater inden for områder, som samfundet efterspørger.
Når jeg alligevel har valgt at lukke disse uddannelser, skyldes det faktorer, der har udviklet sig over længere
tid:
•

•

•

•

Uddannelserne har lave og vigende ansøgertal. Det har de haft over en årrække, og når vi kigger til
de øvrige danske universiteter og det øvrige uddannelsessystem, kan vi se, at det desværre er en
landsdækkende tendens – et strukturelt problem.
Vi tror desværre ikke på, at vi kan vende den tendens. Det har vi sammen med medarbejdere og
studerende i studienævnene forsøgt gennem dedikerede og målrettede indsatser de seneste år,
men desværre uden effekt.
Min bekymring er, at hvis udviklingen fortsætter, kan det lave optag blive en udfordring såvel
fagligt, studiemiljømæssigt som pædagogisk. Her har vi som ledelse et ansvar for at sige stop, inden
kvaliteten bliver dårlig.
Yderligere må vi også erkende – og det skal jeg være den første til at beklage – at rammevilkårene
for at drive humanistiske uddannelser er blevet udhulet gennem en årrække, herunder ikke mindst
med omprioriteringsbidrag, dimensionering og senest udfordringerne vedr. taxameterforhøjelsen.
Der er således også et økonomisk aspekt af beslutningen om at lukke disse uddannelser.

Noget af det, jeg ved, optager mange af jer, er flytningen af retskrav for bacheloruddannelserne i
International Virksomhedskommunikation i tysk og spansk. På mødet blev der udtrykt bekymring for, at vi
har ansøgt om at flytte retskravet til Culture, Communication and Globalization (CCG), som er en
engelsksproget uddannelse. I har dog i udgangspunktet de samme engelskfaglige forudsætninger, som de
øvrige studerende på CCG, da det kræver engelsk på B-niveau at blive optaget på CCG, hvilket er samme
adgangskrav som på jeres nuværende bacheloruddannelser.
Når vi har valgt at ansøge om flytning af retskrav til CCG, er det fordi, vi vurderer, at flere af de faglige
elementer i CCG er nært beslægtet med SIV-uddannelserne. I vil således fortsat have mulighed for i vid
udstrækning at anvende jeres sproglige fagligheder fra bacheloruddannelserne på dele af CCG. Eksempelvis
kan I skrive, modtage vejledning og blive eksamineret på tysk eller spansk i projekterne på linjen i ’Market
Communication and Consumption’. Det vil i alt være 90 ECTS (se nærmere herom i FAQ’en).
I vores løbende dialog har I argumenteret for, at en flytning af retskrav allerede fra september 2020 kan
være uhensigtsmæssig for de af jer, der er bachelorstuderende på 5. semester, fordi mange af jer allerede
har taget stilling til, hvilke kandidatuddannelser I ønsker at søge ind på. I har derfor argumenteret for, at en
flytning til 2020 ikke er tilstrækkeligt varsel.

Selvom jeg ønsker at fastholde ansøgningen om flytning af retskrav, vil jeg gerne lytte til jeres rimelige
argumentation. Jeg har derfor bedt Styrelsen for Forskning og Uddannelse om, at ansøgningen om flytning
af retskravet for de to SIV-uddannelser først gælder fra september 2021 – altså et år senere end først
udmeldt.
Det er som bekendt Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der vurderer, om flytning af retskrav til CCG kan
godkendes. Jeg forventer at modtage svar fra styrelsen denne uge, og jeg orienterer jer, så snart jeg hører
noget.

Med venlig hilsen
Henrik Halkier

Link til FAQ: https://www.kultur.aau.dk/uddannelser/faq/
Link til FSU-referater: https://www.fak.hum.aau.dk/om-fakultetet/raad-og-udvalg/samarbejdsudvalg/

