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Det forslås i lovforslaget, at man me
ed en positivv institutionsakkreditering ikke kan udd‐
byde uddan
nnelser inden
n for nye fagområder. Deet kan dog go
odkendes un
nder visse beetin‐
gelser. Dansske Erhvervssakademier har
h forståelsee for forslaget, men finder, at det er i
modstrid m
med systemetts logik. Med
d en positiv innstitutionsakkkreditering har et fagligt
gt
panel og Akkkrediteringssrådet vurderet, at instituutionen har et
e velfungere
ende kvalitetts‐
sikringssystem, herundeer en tilstrækkkelig kvaliteetssikring af videngrundla
ag og fagligt
miljø for nye uddannelsser. Forslagett virker derfoor overflødiggt, men der kunne
k
indføjees
en mulighed
d for at udtaage enkelttilffælde til særkkontrol, hviss der opstår tvivl
t
om kval ite‐
ten af et nyt uddannelseesudbud.

Da
anske
Erhvervsakademier

Sagsbehandler
Jo Kjærsgaard
hefkonsulent
Ch
Te
elefon: 5185956
60
E‐p
post: jkpe@dkkea.dk

Danske Erhvvervsakadem
mier bifalder,, at der instittutionen ved
d oprettelse af nye uddann‐
nelser/udbu
ud under en institutionsa
akkrediteringgsproces skaal kunne vælg
ge mellem att
vente med o
s
nu eller få det akkre
editeret. Det vil sikre en
oprettelse aff udbuddet som
langt størree fleksibilitet for institutio
onerne.
Det foreslåss, at retten til at udbyde en uddanneelse bortfalde
er ved manglende aktivittet i
5 år. Danskee Erhvervsakkademier me
ener, det ikkee skal gælde for deltidsuddannelser. Her
er der brug for en størree fleksibilitett til hurtigt a t kunne opre
ette udbud efter
e
behov.
Desuden err deltidsuddaannelserne på erhvervsakkademierne koblet op på
å et fuldtidsuud‐
bud, så det faglige miljø
ø vil være til levende.
Det er posittivt, at der giives mulighed for en 3 årrig periode fo
or en betinge
et positiv inssti‐
tutionsakkreditering. Peerioden bør dog
d fastlæggges i dialog med
m institutio
onen. Der kaan
være forholld, der kræveer en længerre periode att rette op på. På den and
den side vil hhele
institutioneen være på sttand by i den
nne periode, og det kan derfor
d
være en fordel meed
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så kort en periode som muligt. Periodens længde bør derfor afhænge af de konkrete forhold og institutio‐
nens ønsker.
Danske Erhvervsakademier støtter forslagene om at forlænge perioden for, hvornår institutionsakkredite‐
ringerne skal være gennemført til 2019, at Danmarks Akkrediteringsinstitution får mulighed for indtægts‐
dækket virksomhed og reglerne for akkreditering i forbindelse med sammenlægning af institutioner.
Endelig er der forslaget om, at kvalitetssikring af eksamen får en central plads i anden runde institutionsak‐
kreditering. Danske Erhvervsakademier finder det umiddelbart positivt, at det kommer øget fokus på dette
område, men er i tvivl om det er den rette løsning i forhold til at få censorsystemet til at fungere optimalt.
Sker der en indarbejdelse af prøve‐ og eksamenssystemet i kriterierne, er det afgørende, at der lægges en
mere systematisk praksis til grund for censorrapporter og årlige beretninger for at rapporterne skal få en
reel værdi for den interne kvalitetssikring og dermed kunne ligge til grund for en ekstern vurdering af insti‐
tutionens kvalitetsarbejde. Det er desuden vigtigt, at Akkrediteringsinstitutionen indarbejder kravet i vej‐
ledningen på en måde, hvor kriterierne er klare og veldefinerede. Gerne med inddragelse af institutionerne.
Venlig hilsen
Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet

Side 2 af 2

