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Universiteterne sluppet løs
på internationalt uddannelsesmarked
Politisk aftale om universitetsuddannelsernes internationalisering
Det netop indgåede forlig mellem regeringen og forligspartierne bag universitetsloven, Socialdemokraterne og Kristendemokraterne, slipper danske universiteter løs
på det hastigt voksende internationale uddannelsesmarked. Universiteterne får
frem til september 2006 til at forberede sig på de nye markedsvilkår.
Brugerbetaling og stipendieordning
Med forligets indgåelse bliver der nu indført brugerbetaling for udenlandske studerende, der kommer uden for EU/EØS landene. Samtidig indføres en stipendieordning som universiteternes kan uddele til særlig dygtige udenlandske studerende inden for alle videnskabelige områder. Stipendierne dækker leveomkostninger, svarende til dansk SU + SU-lån samt friplads på en kandidatuddannelse.
Et andet vigtigt element i aftalen, er, at udenlandske studerende, der gennemfører
en dansk kandidatuddannelse får 3 måneders opholdstilladelse, således at de efter
bestået eksamen ikke bliver sendt hjem, men kan søge job i Danmark.
AC’s kommentarer til aftalen
Tiltrækningen af dygtige udenlandske studerende er afgørende for at kunne skabe
attraktive internationale studiemiljøer. Med aftalens indgåelse er der skabt incitament hos universiteterne til for alvor at blande sig i den internationale konkurrence
om de bedste udenlandske studerende.
Der er ingen tvivl om, at det i disse år bliver stadig vigtigere for danske universitetsuddannede at kunne begå sig på et globalt arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt,
at uddannelserne kan bibringe de studerende internationale kompetencer gennem
et internationalt studiemiljø.
Det er glædeligt, at der er lykkes at få mere end fordoblet antallet af stipendier i
forhold til regeringens oprindelige udspil og at det er sikret, at universiteterne selv
kan fordele stipendierne inden for alle kandidatuddannelser.
AC er også tilfreds med, at der indføres en 3 måneders opholdstilladelse for de
udenlandske studerende, så de kan søge job efter endt uddannelse. Dermed kan de
danske universiteter bruges til at tiltrække den bedste arbejdskraft i en global verden.
Konkurrencen på det internationale uddannelsesmarked er benhård med store dominerende lande som Australien og USA. AC skal derfor opfordre til, at aftalen følges op med en national strategi for markedsføring af danske universitetsuddannelser i udlandet. En offensiv indsats, gerne i samarbejde med udenrigstjenesten, der
kan placere Danmark på verdenskortet som et attraktivt uddannelsesland og dermed understøtte universiteternes omstilling til de nye markedsvilkår.
Yderligere oplysninger: Chefkonsulent Birgit Bangskjær, AC, 33 69 40 26,
bba@ac.dk.

