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Erhvervsakademier

Danske Erhvervsakademier takker for muligheden for at kommentere på høringen af
28. august 2015.

Danske Erhvervsakademier finder det problematisk, at ændringen giver en meget kort
frist på to måneder for de institutioner, der skal aflevere selvevalueringsrapporter i
forbindelse med turnusakkreditering i den xx. 2015 I den periode, skal det nås at ændre
procedure og ændre i allerede udarbejdet materiale. Det foreslås derfor at udskyde
implementeringen af dette initiativ til næste turnusakkreditering, hvilket også vil give
tid til at en dialog om nedenstående kritikpunkter.
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Det fremgår af høringsmaterialet skriver I, at årsagen til denne ændring skyldes, at dataene som noget nyt skal offentligøres. Vi bemærker, at tallene allerede er offentligtilgængelige, for eksempel i Undervisningsministeriets Databank.
Tallene om frafald og gennemførsel inden for ordinær studietid minder om de tal, akademierne indberetter i forbindelse med det indikatorbaserede tilsyn. Vi vil på det kraftigste opfordre Akkrediteringsinstitutionen til at anvende de samme tal som ministeriet, så der ikke bruges unødige ressourcer på at opgøre sammenlign lige tal flere gange
og på forskellige måder. Dette vil også være i tråd med Regeringens ambitioner om
afbureaukratisering.
Vi bemærker desuden, at der i grupperingen af uddannelserne mangler den økonomisk-merkantile gruppe for erhvervsakademiuddannelser.
I forhold til anvendelsen af termen overskridelse af normeret studietid foregår der i
øjeblikket et arbejde i Styrelsen for Videregående Uddannelser om en definition af
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normeret studietid i forbindelse med fremdriftsreformen. Vi opfordrer Akkrediteringsinstitutionen til at
tilpasse definitionerne, så de er de samme som ministeriets.
Vi håber, I vil udskyde ændringerne i indberetningerne til efter kommende turnusakkrediteringen, så der
ikke bruges unødige ressourcer på at indberette næsten identiske indikatorer til flere forskellige myndigheder. Vi er overbevist om at der i fællesskab kan findes en bedre model til gavn for alle parter og stiller os
naturligvis til rådighed for yderligere dialog omkring dette.
Venlig hilsen
Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet
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