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7.3. Digitalt optag
Målsætning

Ansøgere til videregående uddannelser er meget motiverede og ofte erfarne
brugere af digitale løsninger. Der er allerede i dag en mulighed for digital
ansøgning til universitetsuddannelserne. Systemet skal videreudvikles blandt andet
med henblik på at sikre, at både danske og udenlandske ansøgere kan bruge de
digitale løsninger fuldt ud.
Ansøgning om studieplads skal være fuldt digitaliseret i 2013.
Beskrivelse af initiativ

Formålet med initiativet er at effektivisere optagelsesproceduren. En øget
digitalisering forventes derudover at medføre, at der kan opnås en betydelig
besparelse på den i øjeblikket meget tunge administrative procedure i forbindelse
med optagelsen, at risikoen for fejl mindskes samt, at gennemsigtigheden vil øges.
Der skal være fokus på selvbetjeningsløsningens brugervenlighed. Der er allerede
igangsat en gennemgang af den nuværende løsning. Desuden skal det sikres, at
ansøgeren har én indgang til optagelsessystemet, hvor alle egne oplysninger kan
tilgås, og hvor ansøgninger og prioriteter kan ændres helt frem til
ansøgningsfristens udløb.
Det har siden 2004 været muligt at ansøge om optagelse på en videregående
uddannelse digitalt via optagelse.dk. Ved optagelsen i 2009 var der ca. 12,5 pct.,
der ansøgte digitalt, mens tallet i 2010 var steget til 20 pct. Ved optagelsen i 2011
var der ca. 49 % af ansøgerne, som søgte digitalt, hvilket mere end indikerer, at
ansøgerne har taget den frivillige digitale løsning til sig.
Økonomi

På baggrund af de eksisterende estimater fra UNI-C, Ministeriet for Børn og
Undervisning, skønnes de samlede omkostninger for 2012 at beløbe sig til
omkring 12,5 mio. kr. i etablering og 2,5 mio. kr. i drift. Dette beløb skal deles
mellem Uddannelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet.
For så vidt angår 2013 er økonomien uafklaret, men alle udgifter afholdes
indenfor de nævnte ministeriers økonomiske rammer. Børne- og
Undervisningsministeriet og Uddannelsesministeriet vil i løbet af de kommende år
nærmere afdække de økonomiske potentialer ved indførelse af digitalt optag til de
videregående uddannelser.
Dertil kan det nævnes, at UNI-IT’s indsats med støtte fra ABT-fonden
vedrørende digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag uden om den
koordinerede tilmelding (primært overflytning fra et andet universitet,
genindskrivning, etc.), vurderes at kunne frigøre ca. 22 årsværk på nationalt plan.
Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelsesministeriet vil i løbet af de
kommende år nærmere afdække de økonomiske potentialer ved indførelse af
digitalt optag til universitetsuddannelserne.
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Organisering

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Børne- og Undervisningsministeriet
og Uddannelsesministeriet. Gruppens opgave er at afdække de organisatoriske,
juridiske, økonomiske samt tekniske behov og potentialer vedr. en yderligere
digitalisering af optagelsen til de videregående uddannelser. Gruppen er i dialog
med repræsentanter for de videregående uddannelsesinstitutioner, der alle er
positivt indstillede på en styrkelse af digitaliseringen af området.
Proces for implementering

Digitaliseringen af optagelsesprocessen skal ske i samarbejde mellem
Kulturministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelsesministeriet.
Første skridt er, at det fra 2012 bliver obligatorisk for alle kvote 1-ansøgere at
ansøge digitalt. Det må forventes, at en yderligere digitalisering af blandt andet
kvote 2-ansøgerne medfører omfattende justeringer af optagelsessystemet,
herunder også i de videregående uddannelsesinstitutioners systemer. Målet
vedbliver dog at være, at ansøgning om studieplads og administrativ behandling af
ansøgninger skal være fuldt digitaliseret i 2013.

