
D er er både en snert af samba og et
solidt aftryk af tung teknik over
mange af de ansøgninger om op-

tagelse, som Aarhus Universitet i år har
modtaget. Ifølge ansøgningstallene, der
blev offentliggjort i går, har et stort antal
studerende forhåbninger om at komme

ind på en af universitetets ingeniørud-
dannelser. Og så kan universitetsfolkene i
Danmarks næststørste by melde om et re-
gulært boom i antallet af unge, der øn-
sker at prøve kræfter med brasilianske
studier og den sydamerikanske variant af
portugisisk. 

Fælles for de to noget forskellige studie-
retninger er ifølge rektor for Aarhus Uni-
versitet Lauritz B. Holm-Nielsen, at de fal-
der inden for en kategori, som samfundet
i bred forstand efterspørger. Arbejdsmar-
kedet har i flere år råbt på teknologikyn-
dige som ingeniører, og på handelsfron-
ten kigger Danmark i stadig større grad
mod de store Brik-lande, herunder Brasi-
lien. 

»Det ser ud til, at de unge har taget sam-
fundsudviklingen alvorligt. De vælger ud-
dannelser, som arbejdsmarkedet gene-
relt efterspørger, og som derfor forment-
lig kan give dem gode karrieremulighe-
der efter endt studium«, siger Lauritz B.
Holm-Nielsen. 

Rektoren understreger, at han bestemt
håber, at de unge først og fremmest har
søgt studieretninger af interesse og ikke
kun efter at have regnet på muligheden
for job. 

»De unge plejer at være de bedste til
selv at kigge ind i fremtiden«, som Aar-
hus-rektoren siger. 

Mest af alt glæder Lauritz B. Holm-Niel-
sen sig over, at tendensen fra sidste år
fortsætter. 

De unge søger bredt, og derfor regner
man med at kunne optage godt 8.000 af
de i alt 24.009 ansøgere, der har lagt billet
ind på en studieplads i Aarhus. 9.140 an-
søgere har en uddannelse på Aarhus Uni-
versitet som deres første prioritet i år. 

Det sikre valg
Mens Københavns Universitet først ven-
tes at melde sine ansøgertal ud på fredag,
viser årets tal fra Aalborg Universitet, Syd-
dansk Universitet – med base i Odense –
og Roskilde Universitet, RUC, ligeledes, at

de unge søger i en mere teknologibaseret
uddannelsesretning end tidligere. 

Centerleder på Center for Ungdoms-
forskning på Danmarks Pædagogiske
Universitet, Noemi Katznelson, ser en vis
tendens til krisereaktion i de unges stu-
dievalg. 

»Arbejdsmarkedet er vanvittigt presset,
og de unge bekymrer sig om, hvor der er
plads til dem. I 90’erne så vi en større ten-
dens til, at man skulle realisere sig selv i
studievalget, mens det i de senere år mere
er gået på det sikre valg«, siger hun. 

For ungdomsforskeren står det klart, at
de unge reagerer på samfundsdebatten
og det massive fokus på, at nøglen til
dansk vækst er teknologi. 

»Det er klart, at der har været et stærkt
ønske fra politikere og erhvervsliv om at
rekruttere bredere inden for de tekniske
uddannelser. Det lader også til at sætte si-
ne spor i ansøgningerne«, siger Noemi
Katznelson.

Hun kan samtidig ikke lade være med

at minde om, at man også for 25 år siden i
stor stil efterlyste ingeniører, som så si-
den blev uddannet til arbejdsløshed. 

De radikales uddannelsesordfører, So-
fie Carsten Nielsen, er glad for, at man fra
politisk side har været med til at sætte en
dagsorden, der er med til at præge de un-
ge«. 

»Vi har brug for rigtig mange ingeniø-
rer i fremtiden, og jeg tror nok, at de unge
selv skal være med til at løse problemer
med eventuel arbejdsløshed. Det handler
ikke altid om det eneste ene rigtige job i
Novozymes; der er også masser af mindre
virksomheder, der virkelig gerne vil have
teknologibaseret arbejdskraft«, siger
hun. 

Den Koordinerede Tilmelding, KOT, of-
fentliggør alle tal for ansøgninger til vide-
regående uddannelser i næste uge. 30. ju-
li får ansøgerne besked om, hvorvidt de er
blevet optaget på deres ønskede studier
eller ej. 
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Aarhus Universitet melder
om massiv søgning til de
uddannelser, som job-
markedet efterspørger.
Rektor mener, at de unge
har taget samfundsudvik-
lingen alvorligt. 

Fornuften har bidt sig fast i fremtidsbevidste unge
q STUDIEANSØGNINGER 
q AARHUS UNIVERSITET 

I alt har Aarhus Universitet
modtaget 24.009 ansøgninger i år.
Det er en mindre stigning i forhold til
sidste år og det højeste antal 
nogensinde. 9.140 har Aarhus som
første prioritet. 
Traditionelt populære studier som
medicin, jura og psykologi tiltrækker
fortsat mange med henholdsvis
1.970, 1.462 og 1.267 ansøgere. Men
procentvis er væksten større i sprog
som portugisisk (brasilianske studi-
er) og russisk med stigninger på
42,6 og 17 procent. Samtidig går 
interessen for tysk og engelsk 
tilbage. 
Det er også populært at blive 
maskiningeniør og stærkstrøms-
ingeniør. 
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S igurd Velling fra Grenaa har langt fra fået en
ny og fiks idé. Som mange andre – helt præ-
cis 1.462 inklusive Sigurd Velling – har han

sendt en ansøgning af sted om at blive optaget på
jurastudiet på Aarhus Universitet. 

Normalt er der stor søgning til denne uddan-
nelsesklassiker, men i år udmærker studiet sig
ved, at usædvanlig mange har jura som første
prioritet. For næsten halvdelen af ansøgerne står
studiet øverst på ønskeseddelen, en stigning på
21,8 procent i forhold til sidste år. 

Det betyder, at der er mere end almindelig me-
get rift om pladserne på jurastudiet, der sidste år
optog godt 400. 

21-årige Sigurd Velling kan imidlertid vide sig
ganske sikker på at komme ind. Med sit snit på 12
fra sin nyerhvervede HF-eksamen klarer han
snildt adgangskravet. 

»Jura er et spændende studie, for-
di vores forfatning er ekstremt vig-
tig, og jeg kan bruge studiet til no-
get konkret, når jeg er færdig«, siger
han. 

»Jeg tror ikke, at min tilgang bli-
ver så forretningsorienteret. Jeg sig-
ter mere efter at komme til at arbej-
de internationalt. I EU måske eller
på en ambassade«, tilføjer han. 

Mange jurister uden job
En juridisk uddannelse kan ganske
rigtigt føre til meget. Der er jobmu-
ligheder bredt i de offentlige admi-
nistrationer, private virksomheder,
advokatsektoren, inden for retsplejen og diverse
organisationer. 

Derfor skulle man måske tro, at det var et solidt
og sikkert valg i en tid, hvor krisedagsordenen har
buldret af sted i flere år. 

Men realiteten er, at i maj stod 39 procent af de
DJØF-jurister, der var blevet uddannet inden for
det seneste år, uden arbejde. 

Alligevel glæder DJØF-formand Lisa Herold Fer-
bing sig over den ekstraordinære interesse for det
juridiske fagområde. 

»Vi ved, at der bliver mangel på arbejdskraft om
nogle år, når de store årgange går af. Derfor er det
også væsentligt og glædeligt, at vi bliver ved med
at rekruttere stærkt«, siger hun. 

DJØF-formanden lover de mange kommende
studerende, at fagforbundet vil blive ved med at
arbejde for jobmulighederne. 

»Vi har haft markant øget fokus på rådgivning
af de studerende – eksempelvis om studiejob, som
er vigtige. Det er en hovedopgave. Gør vi det ikke
godt nok, får vi jo heller ikke medlemmer på sigt«,
konstaterer Lisa Herold Ferbing. 

Krisen rammer forbi
For Sigurd Velling virker arbejdsløsheden ikke af-
skrækkende. 

»Jeg tror ikke, at krisen vil komme til at ramme
mig. Jura er et rigtig godt afsæt, ligegyldig hvad –
om jeg så skal læse videre på noget politologisk el-
ler inden for europæiske studier«, siger han. 

Det er i øvrigt meget muligt, at han vælger at
sætte det med juraen lidt på standby i et års tid,
fortæller han.

»For at få noget arbejdserfaring. Jeg vil gerne læ-
re at blive bedre til at undervise og formidle«, si-
ger Sigurd Velling.
peter.schoeler@pol.dk
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Mange ansøgere til 
universiteterne har jura som
førsteprioritet, selv om nyud-
dannede jurister i stor stil går
rundt som arbejdsløse. 

Storhit: Jura
lokker trods
jobkrise 

Jeg tror ikke, 
at krisen vil
komme til at
ramme mig. 
Jura er et 
rigtig godt 
afsæt, lige-
gyldig hvad 
Sigurd Velling,
kommende 
jurastuderende


