Høringssvar ang
gående be
ekendtgø
ørelser vedrørend
de akadee‐
mi‐ og d
diplomud
ddannelse
er

27
7. maj 2016

Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere de
e fremsendtee
forslag til beekendtgørelsser.

Da
anske
Erhvervsakademiier
Na
ansensgade 19
13
366 København K
ww
ww.dkea.dk

Med ændrin
ngsforslagen
ne gives der bedre
b
mulighhed for at foretage realkompetencevvur‐
deringer af både opnåett uddannelse
e og erhvervvserfaring. Effter‐ og viderreuddannelsees‐
systemet skkal netop give mulighed for,
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mier finder det desuden vvigtigt, at de
er sikres et så
å smidigt efteer‐
Danske Erhvvervsakadem
og videreud
ddannelsessyystem som muligt,
m
og at mulighedern
ne fremstår klare
k
og ensaar‐
tede. Danskke Erhvervsakademier fin
nder dog, at fforslaget forrskelsbehand
dler ansøgeree til
uddannelseerne i forhold
d til mulighed
derne for at få anerkendt opnået erh
hvervserfarinng.
Forslaget leever dermed ikke op til diisse kriterierr.
Akademiu
uddannelserne
Det er posittivt, at ansøggere, der søgger på baggruund af en erh
hvervsuddan
nnelse, nu kaan
medregne rrelevant erhvvervserfaringg opnået sideeløbende me
ed den adgangsgivende
uddannelsee jvf. § 5, stk. 3. Samme mulighed
m
børr dog også gæ
ælde GVU, erhvervsakadde‐
mi‐, akadem
mi‐, diplom‐ og
o professionsuddannedde. I høringsfforslaget omfatter § 5, sttk. 3
kun ansøgere, der søgerr med en relevant erhverrvsuddannelse. Tilsvaren
nde kan ansøøge‐
re, som får tildelt realko
ompetence svarende
s
til een adgangsgivende uddannelse også få
anerkendt eerhvervserfaring optjent sideløbendee med den ad
dgangsgivende uddanne lse,
jf. forslagets § 5, stk. 4, sidste pkt.
Det virker u
ulogisk, at ansøgere med relevant EU D (inkl. EUX)) eller ansøge
ere, som harr
opnået realkompetencee, på den må
åde opnår muulighed for at
a optjene erhvervserfari ng
sideløbendee med uddan
nnelsen, når ansøgere m ed andre forrmelle uddan
nnelseskomppe‐
tencer på saamme eller højere
h
niveau ikke får deenne mulighe
ed.
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Det forslås derfor, at § 5, stk. 3 ændres til ”Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den
adgangsgivende uddannelse eller anden uddannelse jf. stk. 1 nr. 1, 2 og 4 medregnes ved optagelse på aka‐
demiuddannelsen”
Herved er det kun fra de gymnasiale uddannelser, at en ansøger ikke kan optjene erhvervserfaring sidelø‐
bende med uddannelsen.
Diplomuddannelserne
Ansøgere fra erhvervsakademi‐, akademi‐, diplom‐ og professionsuddannelser bør også i forhold til optag
på diplomuddannelser ligestilles med EUD’ernes ændrede adgangsforhold til akademiuddannelser, sådan at
erhvervserfaring sideløbende med den adgangsgivende uddannelse tæller. Den manglende anerkendelse af
relevant erhvervserfaring opnået sideløbende med en adgangsgivende uddannelse eller anden videregåen‐
de uddannelse står også i kontrast til adgangsforholdene til HD 2. del, hvoraf det fremgår af § 6, stk. 4, at
”Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med adgangsgivende forløb/uddannelser, medreg‐
nes ved optagelse i HD 2. del.” Her kan en adgangsgivende uddannelse blandt andet være en erhvervsaka‐
demiuddannelse.
Danske Erhvervsakademier foreslår derfor, at der indsættes en ny § 5, stk. 3 i diplombekendtgørelsen: ”Re‐
levant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse eller anden ud‐
dannelse jf. Stk. 1 medregnes ved optagelse på diplomuddannelsen”. Stk. 3‐5, bliver herefter stk. 4‐6.
I det nuværende forslag jf. § 5, stk. 3 er det kun ansøger med realkompetencer svarende til adgangsniveau
som via realkompetencevurdering kan få relevant sideløbende erhvervserfaring anerkendt.
Institutionerne skal altid vurdere, om der er tale om relevant erhvervserfaring. Hvis den adgangsgivende
uddannelse er en akademiuddannelse på deltid taget over minimum 2 år, vil der ofte være tale om relevant
erhvervserfaring, hvor den studerende løbende anvender de tillærte nye kompetencer i sit erhvervsarbej‐
de. Det må derfor formodes at være mere kvalificeret end den erhvervserfaring en EUD‐elev opnår gennem
sin praktik, der indgår i uddannelsen.
Titler
Danske Erhvervsakademier skal anmode om at få rettet titlen på diplomuddannelsen i digital konceptudvik‐
ling
‐ “Diplom i Concept Developing” ændres til den godkendte korrekte titel: ”Diploma of Digital Con‐
cept Development”
‐ I sætningen ”Diplomuddannelse i digital konceptudvikling giver retten til at anvende betegnelsen
Diplom i e‐konceptudvikling” bedes sidstnævnte erstattes med den korrekte nye titel” Diplom i di‐
gital konceptudvikling”.

I er velkomne til at kontakte Danske Erhvervsakademier, hvis I har spørgsmål til høringssvaret.
Venlig hilsen
Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet
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