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Høringssvvar vedrø
ørende bekkendtgøreelse om adgang til erhvervsa
e
akademiuddannel‐
ser og professionsbacheloru
uddannelsser
Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere be
ekendtgørelsse om adgan
ng til er‐
hvervsakademiuddanneelser og professionsbach eloruddanne
elser og har følgende
f
kom
mmentarer.
Danske Erhvvervsakadem
mier finder, at
a det er uheensigtsmæssiigt, at en studerende, deer selv har ud
dmeldt sig,
tidligst vil kunne optagees på samme
e uddannelsee igen 5 måneder efter ud
dmeldelse (§§ 34, stk. 3). Dette kan
give modsattrettet effekkt i forhold til at få flere sstuderende iggennem en videregåend
e uddannelsse hurtigere.
v
Studerendee kan ikke op
pnå orlov før alle eksaminner på 1. stud
dieår er genn
nemført, meed mindre de
er er tale om
sygdom, barsel, værnep
pligt eller and
dre særlige fforhold. En sttuderende vil derfor værre nødt til at udmelde
sig fra uddaannelsen, hviis vedkomme
ende ikke kaan være studieaktiv på grrund af andree årsager.
nnelser, der har både sommer‐ og vi nteroptag ville de studerrende ikke læ
ængere kunn
ne holde
På de uddan
pause ved o
orlov eller ud
dmeldelse i kort
k tid udenn at skulle vente et år med at fortsættte på uddannelsen. Hvis
en studeren
nde for eksem
mpel er opta
aget ved vintteroptaget og melder sig ud på 2. sem
mester i okto
ober måned,
vil den studerende ikke kunne indskkrive sig igenn til et nyt 2. semester me
ed start i jannuar, men må
å vente 5
måneder ogg reelt mere.. Danske Erhvervsakadem
mier foreslårr derfor, at der bliver mu lighed for ge
enindskriv‐
ning, når deen studerend
de ønsker de
et.
e med vinterooptag skal skke direkte til
Bestemmelssen i forslageets § 17, stk..1 angiver, att ansøgning i forbindelse
uddannelseesinstitutioneen. Det ville være
v
ønskel igt, at vinterroptaget – i lighed med soommeroptagget – kunne
varetages d
digitalt via ww
ww.optagelsse.dk. Et selvvstændigt optag om vinte
eren vil kunnne sætte foku
us på mulig‐
medvirke til et
e øget optagg på dette tiddspunkt. Dan
nske Erhvervsakademier indgår gerne
e i dialog
heden og m
med ministeeriet om, hvordan de administrative processer bedst tilrettelægges.
el 6, §§ 24‐277 ikke finder anvendelse i forbindelsee med vinterrstudiestart.
Det fremgår af § 17, stkk. 4, at kapite
Det foreslåss, at § 28 ligeeledes ikke skal finde anvvendelse, ide
et den fastsæ
ætter sommeertidsfrister for
f optaget
på professio
onsbacheloruddannelserrne. Disse tiddsfrister men
nes derfor ikkke at finde a nvendelse på professi‐
onsbacheloruddannelseer med vinterstudiestudieestart.
I bilag 1 foreeslår Danskee Erhvervsakademier følggende rettelsser:
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Adgang til installatør VVS: VVS‐energiuddannelsen tilføjes ”med specialer” (se BEK nr 346 af
27/03/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg, bilag 15)
For Professionsbachelor i økonomi og it, foreslås det, at den engelske titel opdateres til den nugæl‐
dende Bachelor of Business Economics and Information Technology. Ordet Business er tilføjet. Se
Bekendtgørelse nr 774 af 04/07/2012 om uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og infor‐
mationsteknologi, § 2, stk. 2.
Det foreslås, at erhvervsakademiuddannelsen i e‐design kan give adgang til at gå til optagelsesprø‐
ve til professionsbacheloruddannelsen (top op) i design og business. E‐design uddannelsen er i sin
opbygning tænkt som adgangsgivende til professionsbacheloruddannelsen i design og business for
så vidt at den studerende kan bestå adgangsprøven. Det er endvidere erfaringen, at der er mange
kvalificerede ansøgere til uddannelsen fra e‐designer uddannelsen.
For erhvervsakademiuddannelsen til designteknolog foreslås det, at uddannelsen som teater‐, ud‐
stillings‐ og eventtekniker (med specialer) fjernes fra listen over adgangsgivende uddannelser, da
uddannelsen kun vanskeligt kan siges at give ansøgere de fornødne kompetencer til at gennemføre
uddannelsen som designteknolog.

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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