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Foreningen ønsker at gø
mulighed fo
or at tilrettelægge opgaverne på de eenkelte instittutioner uden faste krav om en proce
entmæssig
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Alle erhvervsaakademier varetager opggaver inden for de 3 nævvnte områdeer, men omfa
ang og
fordeling kaan variere. Det er derfor vigtigt, at insstitutionerne
es ledelse fortsat har muulighed for att
tilrettelæggge arbejdet i forhold til opgaveportefføljen og den
n enkelte medarbejders kkompetencer. For
eksempel kaan der være fagområderr på et erhve rvsakademi, hvor efter‐ og videreudddannelse kun udbydes i
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Derudover ffinder Danskke Erhvervsakademier, att der er en ræ
uklar. Hvis n
nedenståend
de emner ikkke bliver præ
æciseret i bekkendtgørelsen, kunne mi nisteriet med fordel
udarbejde een vejledningg til institutio
oner, så der bliver skabt klarhed om tvivlsspørgsm
t
målene.
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Hvor lang er adjunktperioden?
Hvad er forventningerne til indholdet i adjunktplanen?
Foreningen foreslår, at der sættes et maksimum for antal sider i lektoranmodning, for eksempel 40
sider.
Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvad konsekvensen er af en manglende beståelse, hvornår en
adjunkt kan indsende en ny anmodning eller antal prøvegange.
Bekendtgørelsen indeholder ikke en beskrivelse af forløbet for lektorbedømmelse for de ansatte,
der på nuværende tidspunkt er lektorer. Foreningen foreslår, at der etableres en ”fast track”‐
procedure for disse medarbejdere.
Foreningen foreslår, at det bliver skrevet ind i bekendtgørelsen, at ansøgerens leder og/eller
vejleder kan medsende en udtalelse.
Foreningen har forstået, at bekendtgørelsen § 5, stk. 3 giver mulighed for, at repræsentanter fra
erhvervslivet kan indgå i bedømmelsesudvalgene. Foreningen ønsker at sikre, at dette er en
mulighed for at bevare praksistilknytningen.
Foreningen forudser, at det kan blive vanskeligt at finde tilstrækkeligt mange vejledere, formænd
og deltagere til bedømmelsesudvalgene med kvalifikationer på lektorniveau. Foreningen foreslår
derfor, at institutionernes ledelser i en overgangsperiode kan fungere som vejleder og indgå som
formand/medlem i bedømmelsesudvalg.
Jf. § 10, stk. 2 kan det med fordel præciseres i en vejledning, hvilke typer af faktuelle
uoverensstemmelser ansøgeren kan afgive udtalelses over.

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.
Foreningen 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.
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Erhvervsakademierne orienterer sig især imod den private sektor og udvikler sine uddannelser i et tæt
samarbejde med aftagerne.
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