Høringssvar ang
gående fo
orslag til lov om ændring
æ
af
a univerrsi‐
tetsloven og forsskellige andre
a
lov
ve
Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere lo
ovforslagene .,
som også omfatter lov om
o erhvervsakademier.
Lovforslagene er en kon
nsekvens af den
d politiskee aftale om en justering af
a fremdriftsrre‐
formen. Forr erhvervsakademierne har
h den væseentligste kon
nsekvens af fremdriftsre‐‐
formen værret, at de stu
uderende ikke kunne fram
melde sig ekssamen. Dette rulles nu tiil‐
bage. Danskke Erhvervsaakademier err glade for, a t denne ænd
dring er vedttaget,
Ændringern
ne på universsitetsområde
et omfatter een række mu
uligheder forr pædagogiskke
tiltag i form
m af for eksem
mpel løbende
e udprøvningg af de stude
erende. Derttil kommer m
mu‐
ligheden for at give disp
pensation til studerende,, der er iværksættere.
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Inden den p
politiske procces har Dansske Erhvervsaakademier været i dialog
g med embedds‐
mænd i min
nisteriet om fremdriftsreformen og juusteringens betydning fo
or erhvervsakka‐
demierne. H
Her tilkendeggav vi klart, at
a vi ønskedee de samme muligheder som universsite‐
terne, dels ffor at skabe ens mulighe
eder for alle dde videregåe
ende uddann
nelser, dels foordi
nogle af tiltagene er nytttige instrum
menter også i andre samm
menhænge end
e fremdriftt.
Endelig har mange af ud
ddannelserne på erhvervvsakademierne en stærk iværksætterr‐
kultur og freemmer dettee, blandt and
det gennem inkubatormiiljøer. En dispensationsm
mu‐
lighed for ivværksættere er derfor yd
derst relevannt for erhvervvsakademierrne.
Danske Erhvvervsakadem
mier ser ikke kun tiltagenne på universsitetsområde
et som frem‐‐
mende for ffremdriften, men i høj grrad også elem
menter, der kan medvirkke til at øge
fastholdelsee af de studeerende. Erhvervsakadem ierne er kendetegnet ved at have maan‐
ge undervissningstimer, men en løbe
ende udprøv ning kan styrke deltagelsse og ikke
mindst givee de studeren
nde et klarerre billede af, hvordan de klarer sig på
å uddannelseen.
Muligheden
n for at tilrettelægge und
dervisningen med løbend
de udprøvnin
ng vil give udd‐
dannelsernee mulighed for
f at anvend
de eksamen langt mere integreret i undervisning
u
gen.
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Det fremstår uklart for Danske Erhvervsakademier, hvorfor kun halvdelen af den videregående uddannel‐
sessektor gives disse muligheder, der ikke kun kan øge de studerende fremdrift, men også anvendes pæda‐
gogisk i undervisningen og i forhold til fastholdelse.
Det er Danske Erhvervsakademiers håb, at hele den videregående uddannelsessektor gives disse mulighe‐
der.
Såfremt der er spørgsmål til høringssvaret, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen
Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet
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