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Høringssvvar vedrø
ørende bekkendtgøreelse om prøver i erhvervsretttede uddannelser
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere ud
dkast til bekeendtgørelse om prøver i
Danske Erhvvervsakadem
erhvervsretttede uddann
nelser.
mier finder, at
a bekendtgøørelsen indeh
holder en ræ
ække positivee ændringer. De uddan‐
Danske Erhvvervsakadem
nelser, der udbydes på erhvervsakademier og p rofessionshø
øjskoler, tilre
ettelægges eefter en fælle
es bekendt‐
nelse, og harr studieordniinger, der be
estår af en fæ
ælles del og en
e instituti‐
gørelse for den pågældeende uddann
nske Erhvervsakademier finder, at deet fortsat er uklart,
u
hvilke
e dele af studdieordningerrne der fast‐
onsdel. Dan
sættes i fælllesskab for alle
a udbydere af en uddaannelse, og hvilke
h
dele de
er fastsættess af den enke
elte institu‐
tion. For eksempel kunn
ne der være en konsekveent brug af ”iinstitutionen
n” i ental, hvoor det er den
n enkelte
institution, der fastsættter regler, me
ens ”instituttionerne” i fle
ertal kan anvvendes om reegler, der fastsættes i
fællesskab p
på tværs af udbydende
u
institutioner..
Danske Erhvvervsakadem
mier foreslår desuden, att det fremgårr af bekendtg
gørelsen, at censorer ska
al dokumen‐‐
tere deres kkvalifikationeer ved en skrriftlig ansøgnning.
Såfremt dettte høringssvvar giver anle
edning til spøørgsmål eller kommentarer, hører vi meget gerne fra Dem.
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Niels Egelun
nd
Formand fo
or rektorkolleegiet
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mier er intereesseorganisationen for de
e 9 danske errhvervsakad
demier. For‐
Foreningen Danske Erhvvervsakadem
bejder for at skabe gode rammevilkårr for praksisn
nære og erhvvervsrettede uddannelser i Danmark
eningen arb
e uddannelse. Erhvervs‐
og for at ind
dfri målsætn
ningen om, at 60 % af en ungdomsårg
gang får en videregående
v
akademiern
ne orientererr sig især imo
od den privatte sektor og udvikler sine
e uddannelseer i et tæt sam
marbejde
med aftageerne.
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