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SAMMENFATNING 

 

Dette studie indeholder en analyse af optagelsessystemerne til videregående uddannelse i 

ti lande, som omfatter en række EU-medlemsstater (Frankrig, Tyskland, Italien, Slovenien, 

Sverige og Det Forenede Kongerige), et kandidatland (Tyrkiet) samt tre lande, der 

almindeligvis anvendes til internationale sammenligninger (Australien, Japan og USA).  

Analysen af optagelsessystemerne er struktureret omkring tre akser: retfærdighed, 

kvalitet og de studerendes mobilitet. 

 

Undersøgelsens udformning bygger på flere metoder: evaluering af akademisk og politisk 

litteratur, interviews med berørte parter og beskrivende analyse af statistiske datasæt. 

Som følge af at undersøgelsen er baseret på relativt ustrukturerede data og et fåtal af 

casestudier er forskerne forsigtige med hensyn til generaliserbarheden af de påstande, der 

fremgår af studiet, navnlig i betragtning af de meget forskellige processer og krav, der er 

konstateret i de ti analyserede lande. 

 

Set i lyset af disse begrænsninger identificeres der i studiet mulige behov for yderligere 

undersøgelser, såsom en systematisk og dybdegående analyse af forholdet mellem 

retfærdighed og kvalitet i optagelsessystemerne, med fokus på hvordan forskellige 

systemer beskriver og efterlever betegnelsen "retfærdig" behandling, samt hvordan de 

seneste tendenser inden for videregående uddannelse påvirker adgangskravene. 

 

Studiet er inddelt i syv kapitler. I kapitel 1 introduceres den kontekst og de centrale 

begreber, som anvendes i studiet. I kapitel 2 præsenteres de anvendte metoder. Kapitel 3 

indeholder et beskrivende overblik over optagelsessystemerne i de udvalgte lande. I kapitel 

4, 5 og 6 evalueres disse systemer på grundlag af de tre analytiske dimensioner: 

retfærdighed (kapitel 4), kvalitet (kapitel 5) og mobilitet (kapitel 6). Kapitel 7 indeholder 

konklusioner og politiske henstillinger til Europa-Parlamentet og medlemsstaterne samt 

forslag til at efterprøve, om henstillingerne kan gennemføres. 

 

Disse kapitler fører til følgende hovedkonklusioner om retfærdighed, kvalitet og mobilitet. 

Hovedkonklusioner om retfærdighed  

 Optagelsessystemer er en vigtig del af retfærdigheden i forbindelse med 

adgang til videregående uddannelse. Politikken skal dog omfatte de processer, 

som finder sted inden optagelse og efter indskrivning på en videregående 

uddannelse. 

 Optagelsessystemer er ikke kun begrænset til adgang til videregående 

uddannelse og bør ligeledes bidrage til de studerendes succesfulde akademiske 

karrierer og matche dem med relevante kurser.  

 Ved at give de studerende nøjagtig information, inden de søger om 

optagelse, giver det dem bedre mulighed for at vælge passende 

studieretninger og kan sikre lavere frafald og øge antallet af studerende, der 

gennemfører en uddannelse. 

 Det er kompliceret at fremme lige muligheder i forbindelse med 

videregående uddannelse, og det indebærer ikke automatisk åben adgang hertil. 

En særlig udfordring er anerkendelse af og overensstemmelse mellem færdigheder 

samt kompetencer og kvalifikationer for ikketraditionelle studerende. 



Temaafdeling B: struktur- og samhørighedspolitik 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 4 

Hovedkonklusioner om kvalitet 

 Vedtagelse af love om autonomi indebærer ændringer af 

optagelsessystemer, idet de bevirker, at traditionelt centraliserede styreformer 

eksisterer side om side med systemer, som giver universiteterne større autonomi.  

 Centraliseret forvaltning af ansøgninger anses for at sikre ensartede 

standarder, men eksisterer i stigende grad side om side med et vist selvstændigt 

input fra universiteterne. 

 Specialiserede netværk eller styrelser, som fremmer udvekslingen af bedste 

praksis, hjælper universiteterne med at udvikle deres egne optagelsespolitikker.  

 Hvis universiteterne får større autonomi hvad angår optag, kan der skabes 

et bedre match mellem de studerende og uddannelserne, men det kan også 

føre til administrative fejl, hvis universiteterne ikke har kapacitet til at administrere 

processen.  

 En tidligere behandling af optagelsesprocedurerne i det akademiske år kan 

forebygge negative konsekvenser for de studerende og universiteterne. 

 Internationale oplysninger viser, at de studerendes præstationer bedre kan 

forudsiges på grundlag af karakterer på sekundærtrinnet end på grundlag 

af standardiserede resultater, mens afsluttende eksamener på sekundærtrinnet 

har tendens til at afspejle præstationer på sekundærtrinnet.   

 Flere optagelseskriterier og flere oplysninger til kommende studerende 

sikrer en større fremskrivningskapacitet for de studerendes fremtidige akademiske 

succes.  

Hovedkonklusioner om mobilitet1 

 Antallet af mobile studerende, både inden for EU og på internationalt plan, 

er stigende. Visse lande har hindringer for studerendes mobilitet, f.eks. kvoter eller 

forskellige ordninger for undervisningsgebyrer og økonomisk bistand. 

 Selv om anerkendelsen af kvalifikationer og eksamensbeviser fra Den Europæiske 

Union er forholdsvis almindeligt anerkendt, kan transaktionsomkostningerne for 

behandling af flere landeansøgninger være høje for de studerende og 

højere læreanstalter/styrelser for optagelse.   

 Der foreligger imidlertid kun kvalitativ dokumentation for disse 

transaktionsomkostninger. Der bør indsamles sammenlignelige data for hele 

Europa vedrørende mobilitetsmønstre for førstegangsstuderende på en 

videregående uddannelse. 

Politiske henstillinger for større samarbejde hvad angår optag overalt i Den 

Europæiske Union 

Der er mulighed for langt mere udveksling af oplysninger om optagelseskrav i Europa. 

Foranstaltninger til at lette udveksling af oplysninger og støtte nationale styrelser for 

optagelse i forbindelse med forvaltning af ansøgninger fra mobile studerende vil kunne 

sænke transaktionsomkostningerne samt gøre de europæiske videregående 

uddannelsessystemer mere attraktive for udenlandske ansøgere. 

 

                                                 
1  I studiet blev der fokuseret på mobilitet inden for Europa (EU-ansøgeres mobilitet mellem EU's 

medlemsstater). 



Adgangskrav og -eksamener til videregående uddannelse i europa: en sammenligning 

____________________________________________________________________________________________ 

 5 

Disse forslag indebærer ikke nødvendigvis en større harmonisering af 

optagelsessystemerne, hvilket ville være i strid med bestemmelserne i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)2. 

Tre mulige fremgangsmåder for Den Europæiske Union 

I studiet foreslås tre mulige fremgangsmåder til forbedring af optagelsessystemernes 

retfærdighed og kvalitet samt til fremme af mobilitet. To af henstillingerne vil kræve et 

proaktivt initiativ fra Den Europæiske Unions institutioner. 

 

 Mulighed 1: Bevare den nuværende situation, hvor de studerende fortsat kan 

finde information i værtslandet eller oprindelseslandet. Dette vil være 

omkostningsneutralt for de europæiske institutioner, men medføre relativt høje 

transaktionsomkostninger, navnlig hvis de studerende indgiver flere ansøgninger.  

 Mulighed 2: Et register over styrelser for optagelse med henblik på 

udveksling af bedste praksis. Den Europæiske Union kan lette udvekslingen af 

oplysninger vedrørende optag gennem et europæisk register over nationale styrelser 

for optagelse. Et europæisk register vil kræve minimale opstartsomkostninger og 

medføre mange fordele: Udvekslingen af oplysninger vil bidrage til at fremme 

mobilitet, kvalitet og retfærdighed i forbindelse med optag samt anerkendelse af 

eksamensbeviser. 

 Mulighed 3: Et støtteprogram for flere ansøgninger i medlemsstaterne. De 

europæiske institutioner kan udvikle en platform, som kan støtte nationale styrelser 

for optagelse og mobile studerende. 

 

Mulighed 2 og 3 indebærer visse etableringsomkostninger, men reducerer 

transaktionsomkostningerne for studerende, administratorer og universiteter i 

medlemsstaterne. 

 

I studiet henstilles der til, at Europa-Parlamentet tager disse tre mulige fremgangsmåder 

op til overvejelse og efterprøver deres gennemførlighed gennem en workshop for berørte 

parter. 

Henstillinger til de nationale regeringer i EU's medlemsstater 

Som følge af de mange forskellige nationale optagelsessystemer indeholder studiet ikke et 

ufleksibelt sæt henstillinger til de nationale regeringer, men snarere en værktøjskasse af 

politiske løsningsmodeller, som skal vurderes kritisk ud fra landespecifikke kontekstuelle 

forhold. Henstillingerne er samlet omkring analysens tre hoveddimensioner. 

 

Hvad angår retfærdighed henstilles der i studiet til, at medlemsstaterne: 

 

 i overensstemmelse med deres respektive nationale traditioner udformer 

optagelsessystemer, som formidler så meget information som muligt til kommende 

ansøgere 

 i optagelsesprocessen tager højde for de studerendes evne til at gennemføre en 

uddannelse frem for blot at opfylde adgangskriterierne 

 evaluerer den nuværende praksis vedrørende ikketraditionelle studerende og 

overvejer foranstaltninger, såsom indførelse (eller forøgelse) af mulighederne for 

anerkendelse af tidligere studier i optagelsesprocessen. 

                                                 
2  Artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.  
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Hvad angår kvalitet henstilles der i studiet til, at medlemsstaterne: 

 

 tilskynder universiteterne til at ansætte et tilstrækkeligt stort antal højt kvalificerede 

medarbejdere til at administrere optag 

 opfordrer styrelserne for optagelse til at tænke kritisk over timingen af ansøgninger 

 styrker samarbejdet mellem universiteter og sekundærtrinnet for at sikre, at de 

studerende træffer beslutninger på et velinformeret grundlag. 

 

Hvad angår mobilitet henstilles der i studiet til, at medlemsstaterne: 

 

 giver tilsagn om at udveksle oplysninger om information vedrørende ansøgning og 

optagelse efter oprindelsesland med de andre EU-medlemsstater 

 fjerner barrierer til de studerendes mobilitet på alle stadier i de videregående 

uddannelser, herunder optag på første år på universitetet.  


