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SCIENCE Uddannelse

Opsamling på uddannelsesevaluering
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik
Uddannelsesevalueringen for bachelor- og kandidatuddannelsen i geografi
og geoinformatik er blevet diskuteret med studienævn for Geovidenskab og
Planlægning, Aftagerpanel og eksterne eksperter. Følgende punkter blev
blandt andet diskuteret:
1) Ledighedstallene for forskellige årgange blev kommenteret af aftagerpanelet. Aftagerne og de eksterne eksperter gav overordnet set udtryk for, at uddannelsen er af en høj kvalitet, og at der fortsat er et behov for de færdige kandidater, og dermed, at uddannelsen er relevant. Det blev blandt andet diskuteret om Ph.d. studerende har vanskeligt ved at få et job, fordi de af aftagerne
blev vurderet til at være overkvalificeret. Endvidere fremførte de eksterne eksperter bekymring for, om der vil blive uddannet nok geografer i fremtiden som
følge af dimensioneringen og efterspørgsel på geografer i kommunalt/regionalt
regi.
2) Arbejdsmarkedsparathed. Aftagerne og de eksterne eksperter efterlyste mere arbejdsmarkedsparathed hos de studerende, og at de studerende har en tættere kontakt til erhvervslivet i løbet af deres uddannelse. I den forbindelse blev
virksomhedsprojekter diskuteret, herunder hvor lang tid de studerende skal være ude i virksomhederne, samt hvor mange timer virksomhederne forventer, at
de studerende forpligter sig til at være ude. Der blev rejst spørgsmål i forhold
til muligheden for at inddrage aftagere (eksterne lektorer) i undervisningen,
og dermed styrke båndet mellem de studerende og arbejdsmarkedet.
3) Frafald på kandidatuddannelsen blev rejst som et bekymringspunkt, og
der blev diskuteret dels hvad der ligger bag en stigning i frafaldet på uddannelsen (internationale studerende, frafald pga. valg af anden kandidatuddannelse etc.), dels hvilke tiltag der er blevet iværksat/bliver iværksat for at
nedbringe frafaldet.
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4) Erhvervs-Ph.d. muligheder. Aftagerpanelet og de eksterne eksperter gav
udtryk for et ønske om at se et større antal erhvervs-Ph.d. for også derigennem
at styrke samarbejdet mellem uddannelsen og virksomheder/organisationer.
5) Endvidere blev det fremført vigtigheden af, at de tre uddannelser på institutniveau (Geografi og geoinformatik, Geologi-Geoscience, Landskabsarkitektur) bevarer og styrke de individuelle, fagdisciplinære fagligheder, men
også er åben overfor at styrke tværfagligheden.
De ovenstående temaer vil vi på bachelor- og kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik løbende holde øje med og arbejde videre på.
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