Hvilken betydning har uddannelsesloftet for studerende på
erhvervsakademierne?
Kort før jul vedtog folketinget en ny lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser: Det omdiskuterede uddannelsesloft.
Kort fortalt har loven til formål, at begrænse dobbeltuddannelse ved at regulere adgangen til videregående uddannelse for personer ”der allerede har gennemført en videregående uddannelse på samme eller højere niveau”.
Det vil sige, at hvis en person allerede har gennemført en erhvervsakademiuddannelse
eller en bacheloruddannelse (og her sidestilles professionsbachelor med universitetsbachelor), kan vedkommende ikke længere blive optaget på en fuldt statsfinansieret
uddannelse på samme eller lavere niveau. Har man eksempelvis gennemført en erhvervsakademiuddannelse, vil man således ikke kunne blive optaget på en ny erhvervsakademiuddannelse. Man vil dog stadig kunne blive optaget på en bacheloruddannelse.
Man vil således også fremover kunne blive optaget på f.eks. pædagoguddannelsen
(bacheloruddannelse), selvom man allerede har f.eks. en finansøkonomuddannelse
(erhvervsakademiuddannelse) i rygsækken. I lovforslaget formuleres det: ”Muligheden
for at blive optaget på videregående uddannelse på et højere niveau med fuldt statstilskud påvirkes ikke af begrænsningen af dobbeltuddannelse”.
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På samme måde gælder det for bacheloruddannede: De vil ikke længere kunne blive
optaget på en ny bacheloruddannelse, men vil stadig kunne blive optaget på en kandidatuddannelse.
Ved vurderingen af, om en ansøger til en studieplads tidligere har gennemført en videregående uddannelse på samme eller højere niveau, vil der blive taget udgangspunkt i
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kvalifikationsrammen for videregående uddannelse. Erhvervsakademiuddannelser indplaceres i kvalifikationsramme 5 og bacheloruddannelser i kvalifikationsramme 6.
I loven beskrives det endvidere, at visse personer kan søge om dispensation for de nye regler, hvis de af
helbredsmæssige årsager søger ny uddannelse på samme eller lavere niveau, eller hvis en person har en
forældet videregående uddannelse. Dispensation forventes at kunne gives på baggrund af lægeerklæring
vedr. fysisk eller psykisk sygdom, nedslidning eller på grundlag af revideringsforløb mv., eller hvis den videregående uddannelse ikke har været anvendt på arbejdsmarkedet i en årrække (fem år), eller hvor den
oprindelige uddannelse er væsentligt ændret eller helt bortfaldet.
Der er i forbindelse med indførelsen af den nye lov oprettet en særlig ”positivliste”, som dækker over videregående uddannelser med et særligt arbejdsmarkedsbehov, som er undtaget fra loven om begrænsning af
dobbeltuddannelse.
Loven omfatter alene adgangen til hele, videregående uddannelser uden deltagerbetaling, dvs. uddannelser, der finansieres med fuldt statstilskud i form af heltidstaxameter, på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
Loven trådte i kraft 1. januar 2017.
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