
Modelbeskrivelse



Formål

• Lavere optag på uddannelsesgrupper/uddannelser med systematisk 

overledighed, ingen ændringer på uddannelsesgrupper/uddannelser, 

der ikke har systematisk overledighed, gerne øget optag på 

uddannelsesgrupper/uddannelser med lav ledighed

• Bl.a. en del af vækstpakke 2014 (initiativ 77)
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Metode

• Ambitionen har været at etablere en model, hvor 

arbejdsmarkedsmæssigt set ens uddannelser betragtes samlet 

fremfor hver for sig, og en model hvor der er rum til 

institutionsbeslutninger ifht. hvilke enkeltuddannelser, hvor optaget 

skal reduceres � udgangspunkt i uddannelsesgrupper

• Vurdering er, at kvalitetsudvalgets gruppering er bedste bud

• 58 grupper i udgangspunktet. 49 grupper anvendes, da akademiske 

bachelorgrupper (fordi der dimensioneres på kandidatniveau) samt 

kunstneriske institutioners uddannelser er udeladt 
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Omfang (23/9 udmeldingen)

Side 4



Eksempel på beregning af 
dimensioneringen



Udvælgelse af uddannelser til dimensionering
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Ta be l 1

Uddannelsesgrupp

e
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ernæring, MVU 21,3% 15,1% 15,2% 12,3% 11,3% 5,5% 9,7% 11,9% 15,3% 15,1%

Lærer, prof. bach. 3,6% 4,3% 4,9% 4,6% 3,7% 2,5% 3,2% 5,3% 9,7% 12,2%

Bio (nat.), kand. 20,5% 16,6% 14,8% 13,0% 11,6% 9,6% 9,8% 13,2% 17,3% 17,8%

Ingeniør (tek.), kand. 9,3% 8,7% 6,2% 3,0% 2,4% 1,5% 4,6% 9,6% 7,7% 7,2%

Alle videregående 

uddannelser
9,9% 9,7% 8,1% 6,0% 5,3% 3,8% 6,2% 9,5% 10,9% 11,0%

Grænsen for 

overledighed
11,4% 11,2% 9,6% 7,5% 7,3% 5,8% 8,2% 11,5% 12,9% 13,0%

Ide ntifice ring a f syste ma tisk ove rle dighe d ud fra  ti dimitte ndå rga nge

Ernæring, MVU og Bio (nat.), kand. har systematisk overledig -> grupperne dimensioneres

Lærer, prof. Bach. og Ingeniør (tek.), kand. dimensioneres ikke, det undersøges om 

enkeltuddannelser i grupperne har systematisk overledighed.



Bestemmelse af reduktionssats

Reduktionens størrelse (på landsplan) afhænger af, hvor meget 

ledigheden (de sidste fem år) ligger over gennemsnittet for alle 

videregående uddannelser. Reduktionen kan ikke overstige 30 pct. på 

landsplan.
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Tabel 2   

Sammenhæng mellem reduktion af det gennemsnitlige optag og graden af overledighed 

Reduktion af det gennemsnitlige optag  

de seneste 5 år (pct.) 

Overledighed  

(pct-point) 

10 % 2-5 pct. 

20 % 5-7,5 pct. 

30 % Over 7,5 pct. 

 



Beregning af det nationale optagelsesloft

• Den gennemsnitlige bruttoledighed for alle dimittender fra de 

videregående uddannelser de seneste 5 år er 8,3 pct.

• Ernæring, mvu har en gennemsnitlig bruttoledighed de seneste 5 år 

på 11,5 pct., altså 3,2 procentpoint højere end gennemsnittet.

• Ernæring, mvu skal derfor reducere optaget til det gennemsnitlige 

optag de seneste 5 år minus 10 pct.

• Da det gennemsnitlige optag de seneste 5 år var 669 studerende, skal 

optaget reduceres til 602 studerende i 2017.
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Maks. 30 pct.-reglen

• Loftet over bio(nat.), kand. gruppens optag fastsættes til det 

gennemsnitlige optag de seneste 5 år minus 20 pct. Da det 

gennemsnitlige optag de seneste 5 år var 595 studerende, er loftet 

umiddelbart ved 2017-optaget 476 studerende.

• Optaget på Bio(nat.), kand var i 2013 var 751 studerende. Et loft på 

476 svarer til en reduktion på 37 pct. af optaget i 2013. 

• Da en uddannelse/uddannelsesgruppe højest dimensioneres med 30 

pct. (på landsplan) i forhold til 2013 optaget, ændres loftet fra 476 til 

526 studerende.

Side 9



Institutionsfordeling af dimensioneringen

• UC Sjælland har de seneste 5 år optaget 218 studerende i gennemsnit 

på ernæring mvu (svarende til 33 pct. af det gennemsnitlige optag på 

ernæring mvu på landsplan).

• UC Sjælland skal derfor reducere optaget til 33 pct. af optagelsesloftet 

på ernæring, mvu, svarende til 196 studerende i 2017.

• Modellen tager generelt hensyn til de institutioner, der har valgt at 

reducere optaget over årene ved at anvende et femårigt gennemsnit –

omvendt øges dimensioneringen, når optaget har været stigende.

Beregningseksemplerne findes på www.ufm.dk
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Justeringer af modellen



Justeringer af modellen (universiteterne 

som eksempel)

• Udmelding 23/9

• Justering pr. 20/10

◦ Beregning af modsvarende bachelorreduktion

◦ Et ekstra års indfasning 

• Justering pr. 4/11 ”fælles forståelse”

◦ Bachelorindfasning 2015-2018, kandidatindfasning 2018-2020

◦ Ekstra fleksibiliteter

—Pulje på 300 bachelorpladser

—Mulighed for at flytte dimensionering mellem de dimensionerede 

uddannelser/uddannelsesgrupper, og 15 pct. ”udenfor” til andre 

ledighedstruede uddannelser
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Datagrundlag og overvejelser



Datagrundlag mv.

• Intensiv benyttelse af UVM/UFM’ datafællesskab på Danmarks 

Statistik

◦ Institutionernes indmelding er til Danmarks Statistik (tilgang, 

fuldførte)

◦ (Kvalitetsudvalgets uddannelsesgrupper)

◦ Ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik (Netto- og Bruttoledighed)

• Ønske om stor transparens � grundlaget ligger på ufm.dk � givet 

betydelig ros i processen

• Få diskussioner af kvaliteten af DSt-data, mange af 

uddannelsesgrupperingerne. Dog ønske om større genkendelighed

• Implementeringsudfordring – samtænke opgørelser baseret på Dst-

data og den traditionelle økonomistyring
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Dimensionering på kandidat 
fremfor bachelor



Hvorfor dimensioneres der på 

kandidatniveau?

• Dimittender søger arbejde på baggrund af deres kandidatuddannelse 

– derfor meningsfuldt at vurdere universitetsuddannelsernes relevans

for arbejdsmarkedet ved kandidaternes arbejdsmarkedsperformance.

• Bachelorgrader skal være adgangsgivende til flere 

kandidatuddannelser. Derfor er sammenhængen mellem 

arbejdsmarkedsperformance og adgangsgivende bachelorgrad mindre 

tydelig.

• Take I: Det forventes, at institutionerne fastsætter et optag på de 

tilhørende retskravsbacheloruddannelser, der modsvarer 

dimensioneringen. 

• Take II: Det estimeres, at en reduktion i bacheloroptaget på ca. 3.500 

medsvarer kandidatdimensioneringen på ca. 2.400
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Retskrav 

• Indskrevne bachelorstuderende har retskrav på en tilhørende 

kandidatuddannelse.

• En studerende kan kun have retskrav på en kandidatuddannelse, 

selvom bacheloruddannelsen giver mulighed for optagelse på flere  

kandidatuddannelser.

• Retskravet er specificeret i kandidatadgangsbekendtgørelsen og 

forudsætter umiddelbar overgang til kandidatuddannelsen.

• Retskravet ophæves ikke af dimensioneringen – heller ikke 

finansieringen af kandidatstuderende, der optages med retskrav.
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Fra optag på bachelor til optag på 
kandidatuddannelse på humaniora 

Model for dimensionering 

 

 

Samlet optag på 
bacheloruddannelserne 

på humaniora 

 

 
 

Ca. 65 pct. 
fuldfører BA 

 
 
 

Fuldførte bachelorer fra 
humaniora 

 

 

Ca. 60 pct. går 
videre til HUM KA 

 

Direkte overgang fra 
humanistiske bachelor 

til kandidatuddannelser 
på humaniora 

 
 
 
 
 
 

Dimensioneret loft over 
optaget på 

kandidatuddannelser på 
humaniora – fuldt 

indfaset i 2017 

Optaget på Hum-kandidat:

• HUM BA: 55 pct. (46/40)

• Øvrige BA: 7 pct. 

• Prof ba.: 12 pct.

• Udlændinge: 26 pct.

• Ikke beregningsteknisk retskrav: 54 pct.


