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Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere fo
orslag til æn‐‐
dringer af b
bekendtgørellser, der er fo
oretaget som
m en konsekvvens af ændringerne i freem‐
driftsreform
men.
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Danske Erhvvervsakadem
mier ser frem
m til, at ændrringerne træder i kraft, da vi i forbinddel‐
se med høriingen om lovven netop på
åpegede ønssket om at fåå de samme muligheder
m
ssom
universiteteerne til at ind
dføre løbend
de prøver inddført på erhvvervsakadem
miernes områåde.
Danske Erhvvervsakadem
miers komme
entarer til dee fremsendte
e forslag er derfor
d
kun aff
teknisk art:
Der refererees til § 10, sttk. 4 i forslagget til eksameensbekendtggørelsens § 4,
4 stk. 2, nr.
6.Den korreekte henvisn
ning er § 10, stk. 5, som eer den bestemmelse, derr fastsætter, at
regler om sttudiestartprø
øven skal fre
emgår af studdieordningen.
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”Med forslaaget til eksam
mensbekendtgørelsens § 55, stk. 2 op
phæves ”Bekkendtgørelsee nr.
1521 af 16. december 2016
2
om prøvver i erhvervvsrettede vid
deregående uddannelser”
u
””.
Den korrektte henvisningg er ”Bekend
dtgørelse nr. 1519 16. de
ecember 201
16 om prøverr i
lse
erhvervsretttede videreggående udda
annelser ” (B
Bekendtgørellse 1521 er Bekendtgøre
B
om Erhvervvsakademier og professio
onsbacheloruuddannelser,, som ophævves i forslageet til
ny LEP‐bekeendtgørelse).
Referencen i forslaget til ”eksamenssbekendtgørrelsens § 4, sttk. 2, nr. 6”. Den korrektee
henvisning er ” eksamen
nsbekendtgø
ørelsens § 100, stk. 4 til § 10,
1 stk. 5”
I forslaget ttil ændring af
a adgangsbe
ekendtgørelssen, bekendttgørelse nr. 85
8 af 26. januuar
2016 er derr følgende fo
orslag til ænd
dringer: 1) Jf.. pkt. 2: ”l § 37 indsættess nyt nr. 5
..regler om studieaktivittetskrav fastssættes af unniversitetet”. Den korrektte formulerinng
er ”Erhvervssakademiet”” (eller institu
utionen).
2) Jf. pkt. 4 ”§ 38, stk. 2…
…. Ændres .. til ”§ 32 nr. 2‐6”. Den ko
orrekte henvisning er: ”tiil §
37 nr. 2‐6”.
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3) jf. pkt. 5 ” §38, stk. 2…. Ændres… til ”§ 32, nr. 7”. Den korrekte henvisning er: ” til § 37, nr. 7 ”.
4) jf. pkt. 5 ” §38, stk. 2…. Ændres… til ”§ 32, nr. 1‐6”. Den korrekte henvisning er: ”§ 37, nr. 1‐6”.
Den nye regel, om at skriftlige afleveringer og mundtlige fremlæggelser kan indgå i den samlede bedøm‐
melse kan give anledning til spørgsmål om, hvordan institutionen skal forholde sig til ved for eksempel re‐
eksamination, afsluttende eksamen bedømt med karakter og censors rolle i den samlede bedømmelse.
Danske Erhvervsakademier håber, at ministeriet vil medvirke til at klargøre reglerne, så institutionerne kan
foretage bedømmelserne i overensstemmelse med intentionerne og reglerne.

Venlig hilsen
Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet
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