Høringssvvar vedrø
ørende vejjledning o
om institutionsakkreditering
Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere ve
ejledningen oom institutio
onsakkredi‐
tering. Dansske Erhvervssakademier ser
s frem til att overgå fra uddannelsessakkrediterinnger til et fæ
ælles system
med institutionsakkrediiteringer. Foreningen er ddog bekymre
et for, om de
et nye system
m reelt vil be
etyde en
administrattiv lettelse fo
or institutionerne og foruudser et betyydeligt arbejd
de med bådee at forbered
de og gen‐
nemføre en
n institutionssakkreditering. Det er derrfor også viggtigt, at Akkre
editeringsinsstitutionen evaluerer
e
de
første instittutionsakkred
diteringer, sa
amler op på erfaringerne
e og revidere
er koncept ogg vejledning på bag‐
grund af de input, der måtte
m
komme.
Danske Erhvvervsakadem
mier finder overordnet, aat vejledningen giver en god
g beskriveelse af processsen og
indholdet i en institutionsakkrediterring. Foreninngen finder det
d positivt og
o vigtigt, at vvejledningen
n lægger op
er er en løbeende dialog mellem
m
Akkre
editeringsinsstitutionen og
o uddan‐
til, at processen er tilretttelagt, så de
nelsesinstitutionen, da det
d giver mu
ulighed for att tilrettelæggge forløbet hensigtsmæs
h
ssigt i forhold
d til den
d at forbered
de sig på insttitutionsakkrreditering,
enkelte insttitution. I forrhold til instittutionernes arbejde med
finder vi dett positivt, at vejledningen indeholderr en uddybning af, hvad Akkrediterin
A
ngsinstitution
nen forstår
ved godt kvvalitetsarbejd
de. Foreningen ønsker oggså at få udd
dybet, hvad Akkreditering
A
gsinstitutionen forstår
ved ”en inkluderende kvvalitetskultur.” Forening en finder, att det er vigtig
gt for udvikli ngsaspektet i forbindel‐
se med en aakkrediteringg, at afgørelsserne ledsag es af en uddybning og fo
orslag til omrråder, der bø
ør udvikles,
og at der tilbydes et opffølgningsmøde mellem innstitutionen og panelets formand.
Danske Erhvvervsakadem
mier finder det dog betæ
ænkeligt, at ett panel kan bestå
b
af kun 3 personer, hvoraf den
ene er studerende. Selvvom akkreditteringen ang år en lille insstitution, er der
d tale om een komplekss analyse, ogg
har stor betyd
dning for insstitutionernee. Danske Erh
hvervsakademier vil derfoor foreslå, att et panel
resultatet h
omfatter minimum 4 medlemmer fo
or at sikre deen faglige tyn
ngde i panele
et og dets leggitimitet til at
a foretage
vurderingerrne.
Danske Erhvvervsakadem
mier er fortsa
at bekymredde for metoden for udvælgelse af auddit trails. Dett virker
uigennemsiigtigt, hvordaan panelet udvælger og bbeslutter audit trails. Forreningen vil fforeslå, at ud
dvælgelsen
sker på baggrund af objektive og gennemskueligge indikatore
er, så der sikres åbenhedd og lige vilkå
år for insti‐
tutionerne.
Det fremgår af vejlednin
ngen, at institutionerne sskal tilvejebrringe nøgleta
al for alle udddannelser ogg udbud 2 årr
m
omfatttende mate riale at indsaamle for institutionerne oog at bearbe
ejde og an‐
tilbage. Dett vil blive et meget
vende for panelet. Det fremgår
f
ikke
e af vejledninngen, hvad der er formåle
et med at inddsamle så massive
m
mængder data, og Dansske Erhvervsakademier vvil foreslå, at institutionerne kun skal indsende ett begrænset
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datasæt, det kunne for eksempel være for de uddannelser, der klarer sig bedst henholdsvis dårligst inden
for en given parameter.
Danske Erhvervsakademier finder, at vejledningen med fordel kan skrives lidt kortere. For eksempel er der
et overlap mellem indledningen i kapitel 5, hvor kriterierne gennemgås, og selve kriterieteksten.
Såfremt dette høringssvar giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, hører vi meget gerne fra Dem.
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Formand for rektorkollegiet

Jo Kjærsgaard Pedersen
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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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