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Åbent brev til universitetsledelsen på Aarhus Universitet 
 
 
Kære rektor, prorektor for uddannelse og dekaner for de fire hovedområdet på Aarhus Universitet 
 
Fremdriftsreformen er over os og de første studerende er begyndt på uddannelser under disse nye 
rammer. Dette betyder tilpasning til nye regler og omstændigheder. 
 
Vi har i Medicinerrådet fået opfattelsen af, at orlovsreglerne på Aarhus Universitet var under 
revision i universitetsledelsen og derfor endnu ikke meldt ud fremadrettet.  
Er dette korrekt forstået? Eller forventer universitetet at fastholde de nuværende orlovsregler? 
 
Vi har tidligere via forskellige kanaler forsøgt at påvirke disse regler. Vi mener, at de bør lempes, så 
de som minimum svarer til reglerne på de andre danske universiteter. 
 
På medicinstudiet foregår i dag et væld af studierelevante aktiviteter blandt vores 
medstuderende. Mange af disse er i høj grad i fare for ikke at kunne fortsætte pga. fremdrifts-
reformen. Det drejer sig ikke kun om lægevikariater og forskningsår, men også om frivillige u-
landsophold på hospitaler og projektledelse af længerevarende DANIDA-støttede projekter i u-
lande.  
Mange studerende bidrager på den måde både til et unikt studiemiljø og samtidig skaber de 
værdi, hvor de kommer frem - med stort udbytte for både de studerende selv, men i høj grad også 
for samarbejdspartnere og modtagere. 
 
Vi ved, at orlovsregler for de studerende er tæt knyttede til økonomiske overvejelser og at 
universiteterne er under stort pres pga. fremdriftsreformen. 
 
Vi mener dog stadig, at orlovsreglerne på AU bør genovervejes. Ikke kun, fordi de førnævnte 
studieaktiviteter er yderst relevante og kvalificerende bidrag til de studerendes kompetencer, men 
også, fordi det gør universitetet mere attraktivt. Vi mener, at Aarhus Universitet bør være 
opmærksom på forskellen mellem universiteterne i rekrutteringsøjemed, for vi tror, at kommende 
universitetsstuderende vil vælge et universitet med mere fleksible orlovsregler. 
 
Vi håber, at I vil revidere orlovsreglerne. Vi indgår gerne i en konstruktiv dialog. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Medicinerrådet ved Aarhus Universitet 
 


