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Danske Erhvervsakademier er desuden bekymrede for, at nogle uddannelser kan blive forældet hurtigere
end inden for 5 år, da udviklingen inden for nogle områder går meget stærkt. I de tilfælde bør der være
mulighed for at modtage SVU uanset uddannelsesbaggrund.
Såfremt dette høringssvar giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, hører vi meget gerne fra Dem.

Med venlig hilsen
Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet

Jo Kjærsgaard Pedersen
Konsulent, Danske Erhvervsakademier

Foreningen Danske Erhvervsakademier er interesseorganisationen for de 9 danske erhvervsakademier. For‐
eningen arbejder for at skabe gode rammevilkår for praksisnære og erhvervsrettede uddannelser i Danmark
og for at indfri målsætningen om, at 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse. Erhvervs‐
akademierne orienterer sig især imod den private sektor og udvikler sine uddannelser i et tæt samarbejde
med aftagerne.
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