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Høringssvvar vedrø
ørende bekkendtgøreelse om erhvervsak
kademiudddannelser og pro‐
fessionsb
bacheloruddannelser
Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere be
ekendtgørelsse om erhvervsakade‐
miuddannelser og profeessionsbache
eloruddanneelser og har følgende
f
kom
mmentarer.
Danske Erhvvervsakadem
mier finder, at
a det er vigttigt, at der err smidige me
eritprocedureer og –muliggheder, der
øger de stud
derendes mu
uligheder forr at få godkeendt uddannelseselemen
nter fra andree uddannelsesinstituti‐
oner og besskæftigelse i det omfang,, det er fagliggt relevant. Danske
D
Erhvervsakadem ier vurderer dog, at det
kan være vaanskeligt for de studeren
nde at have ddet overblik, det kræver at vurdere, hhvornår det er relevant
at oplyse om
m tidligere gennemførte studieelemeenter eller errhvervserfaring med hennblik på at op
pnå eventu‐
el merit på en uddannelse. Det kan derfor være svært i prakksis at sikre in
ntentionernee i bekendtgørelsens §
hvervsakade
emier foreslåår derfor, at reglen
r
fjerne
es.
18, stk. 2, og Danske Erh
mier har svært ved at se fformålet me
ed at offentlig
ggøre statisttik over afgørelser om
Danske Erhvvervsakadem
forhåndsmeerit og merit. Det er svært at se, at beestemmelsen kan medvirke til at øgee de studerendes mulig‐
heder for m
merit eller rettssikkerhed i den forbinddelse. På småå uddannelse
esinstitution er vil der oftte være få
meritsager på de enkeltte uddannelsser, og statis tikkens bruggbarhed blive
er dermed oggså begrænsset. Skal
ære brugbartt, vil det blive meget omffattende forr institutionerne, da det
statistik og information om merit væ
vil skulle om
mfatte indholdet i meritggodkendelserrne, der vil være
v
unikt fo
or hver enkel t sag. Der vil desuden
være en udffordring i forrhold til anonymisering aaf de oplysninger, der ligg
ger til grund for statistikken.
Danske Erhvvervsakadem
mier finder det positivt att flere dele af
a studieordn
ningen med dden nye bekendtgørelse
skal fastlæggges i instituttionsdelen og ikke fællessdelen af studieordningen. Det giver institutionerrne en øn‐
sket frihed ttil i højere grrad at tilrette
elægge uddaannelserne på
p den måde, der er mestt hensigtsmæ
æssig for
den enkeltee institution.
Danske Erhvvervsakadem
mier finder desuden, at ddet ikke frem
mgår klart, om
m både fælleesdelen og institutions‐
delen af en studieordnin
ng skal forelæ
ægges censoorformandskkabet ved væ
æsentlige ænddringer. Dan
nske Er‐
k gælder ffællesdelen, da censorformandskabeet ellers skal have sepa‐
hvervsakademier vil foreslå, at det kun
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rate studieordninger for alle udbud til gennemsyn. Danske Erhvervsakademier foreslå, at institutionsspeci‐
fikke studieordninger sendes til censorformandskabet til orientering, ikke gennemsyn.

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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