Høringssvvar angåe
ende talen
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Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at svaare på høring
gen om
ændring af universitetslloven, lov om
m erhvervsakkademiuddannelser og professionsbaa‐
ående kunstnneriske uddaannelsesinstitutioner, lovv
cheloruddannelser, lov om videregå
om maritim
me uddannelsser og lov om
m åben udda nnelse med henblik på at styrke taleent‐
plejen.

27. janua
ar 2014

Danske
Erhvervssakademier
Landemæ
ærket 5
1119 Køb
benhavn K
www.dke
ea.dk

Danske Erhvvervsakadem
mier ønsker at
a udtrykke ttilfredshed med,
m at der med
m lovforslaaget
andler
Sagsbeha
sættes foku
us på talentudviklingen, da
d det giver bbedre rammer for at få de
d dygtigste
Jo Kjærsggaard
studerendee til at udnyttte deres fulde potentialee.
Vi ser dog m
med bekymriing på, at talentindsatsenn skal finansieres indenfo
or de gældennde
rammer forr erhvervsakaademierne, og
o at de initi ativer, der tiidligere har været
v
finanssie‐
ret via fag u
under åben uddannelse,
u
e.
nu skal finannsieres af insstitutionerne

Konsulen
nt
Telefon: 51 85 95 60
E‐post: jkpe@dkea.dkk

Endvidere ååbner den nyy lov mulighe
ed for, at elevver fra ungdomsuddannelserne kan
tage fag på f.eks. et erhvervsakadem
mi og efterføølgende søge
e merit på baggrund af deette
nden uddann
nelse (f.eks. på universiteetet). Derme
ed tilfalder in
ndtægten ikkke
fag på en an
nødvendigvvis den institu
ution, som har omkostniingen. Danskke Erhvervsakademier annbe‐
faler, at derr findes en finansieringsm
model, hvor dder sikres sammenhæng mellem stu‐‐
denteraktivvitet og indtæ
ægt.
mier finder desuden, at dder er uklarhed om, hvorvidt de ekstrra
Danske Erhvvervsakadem
ECTS‐pointss udelukkend
de kan tilbyd
des gennem eeksisterende
e og allerede ECTS‐fastsa tte
fag, der tilbydes som ekkstra fag i et talentspor. EEller om den enkelte insttitution frem
mad‐
rettet på eggen hånd kan
n fastlægge ECTS‐point
E
foor talentunderstøttende aktiviteter
eksempelviss særligt tilreettelagte enttreprenørskaabsforløb, prrojekter ellerr individuelt
tilpassede fforløb sammensat af elem
menter fra a llerede ECTSS‐godkendte fag.
Derudover har Danske Erhvervsakad
E
demier ingenn bemærknin
nger til lovfo
orslaget.
Venlig hilsen
Niels Egelun
nd
Formand fo
or rektorkolleegiet
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