Høringssvar ang
gående be
ekendtgø
ørelse om
m adgang
g til er‐
hvervsakademiu
uddannellser og prrofession
nsbacheloruddan
n‐
nelser
Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere fo
orslaget til bee‐
kendtgørelsse.
Sagsbehan
ndlingstid standby‐pla
s
adser
Af § 26 Stk. 2. vedrørende standby‐p
pladser frem
mgår det, at institutionen inden en ugge
efter studieestarten giver ansøgeren tilbud om enn studieplads. Af hensyn til korrekt oog
forsvarlig saagsbehandlin
ng finder Dan
nske Erhvervvsakademier denne frist uhensigtsmæ
æs‐
sig og foreslår, at fristen
n sættes til to
o uger efter studiestarte
en.
e
Svardato ttil ansøgere
Danske Erhvvervsakadem
mier finder det uhensigtssmæssigt, at fristen for meddelelse
m
aff
optag er en lørdag, jf. § 29 stk. 1 og 2. Fristen vaar tidligere den 30. juli, og eftersom
adgangsbekkendtgørelseen revideres årligt, kan m
man med ford
del tilpasse datoen,
d
så deen
fristen for m
meddelelse af
a optag er en hverdag.
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Den koordin
nerede tilmeelding har selv pointeret,, at det er problematisk, når svardatooen
til ansøgern
ne ligger på en
e weekend. Der er instittutioner, som
m ikke benytter sig af weeek‐
endarbejde, og resultatet af dette er
e dels, at de r er en række frustrerende ansøgeree,
som ikke kaan få svar på deres spørgsmål, og delss at de institutioner som vælger at bee‐
nytte weekeendarbejde, bliver overb
bebyrdet af sspørgsmål fraa ansøgere, som
s
har ansøøgt
andre institutioner. Dan
nske Erhvervsakademier mener, at de
et må være i ansøgerenss
interesse, at svarfristen ligger på en hverdag,
Faglige kriiterier for ansøgere
a
på
å en professsionsbache
eloruddann
nelse
Danske Erhvvervsakadem
mier ønsker en
e tilføjelse ffor § 32 Stk. 2., hvor det på nuværennde
tidspunkt frremgår, at dee faglige kriterier for opttagelse på en
n professionssbachelorud‐‐
dannelse, der er tilretteelagt som en selvstændigg overbygningsuddannelsse, kan udgø res
af ”gennem
msnittet på deen adgangsgivende uddaannelse eller karakterer opnået
o
i enkeelte
fag i den påågældende uddannelse, ansøgerens
a
ttidligere stud
dierelevante erfaring sam
mt
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en personlig samtale”. Danske Erhvervsakademier ser gerne, at denne liste udvides med en skriftlig ansøg‐
ning, der dækker for eksempel ansøgerens motivation og studieegnethed.
Regler om studieskift og overflytning
§ 36 er gennemgribende omskrevet. Af § 36 Stk. 2. fremgår det, at ansøgere skal ansøge om indskrivning på
det pågældende studietrin på den ansøgte uddannelse, hvis ansøgere har bestået studieelementer, der
svarer til første år af uddannelsen. Danske Erhvervsakademier ser gerne, at dette reduceres, sådan at ansø‐
gere i stedet skal have bestået studieelementer, der svarer til første semester af uddannelsen.
Hvis forudsætningen er et helt studieår, betyder det i praksis, at overflytning for professionsbachelorud‐
dannelse, der er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse, først sker på tredje semester dvs.
tæt på uddannelsens afslutning.
Hvis der er spørgsmål til høringssvaret, er I velkomne til at kontakte Danske Erhvervsakademier.
Venlig hilsen
Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet
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