Høringssvar ang
gående biilag til be
ekendtgø
ørelse om
m adgang til erhve
ervsaka‐
demiudd
dannelse
er og professionsb
bachelorruddanne
elser
Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere be
ekendtgørel‐‐
sens bilag, d
der fastsætteer de adganggsgivende udddannelser til erhvervsakkademi‐ og ppro‐
fessionsbaccheloruddann
nelser, herun
nder top op‐‐uddannelserr.
Danske Erhvvervsakadem
mier finder det vigtigt, at adgangskravene er genn
nemsigtige oog
korrekte, sååledes der sikkres progression og fagligg sammenhæ
æng mellem uddannelseesni‐
veauerne. V
Ved en genn
nemgang af adgangskrave
a
ene har Dansske Erhvervssakademier
følgende ko
ommentarer og forslag til ændringer::
Danske Erhvvervsakadem
mier finder det fornuftigtt at fjerne muligheden fo
or adgang viaa
anden relevvant erhvervsakademiuddannelse på de nævnte top
t op‐uddannelser for aat
øge gennem
msigtigheden
n i adgangskrravene.
Markedsførringsøkonom
muddannelsen bør være aadgangsgivende til top op‐uddannelssen i
digital koncceptudviklingg. Der optage
es allerede e n del markedsføringsøko
onomer på uud‐
dannelsen, og der er en
n god faglig sammenhæn g.
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Automation
nsteknolog og
o byggekoorrdinator bør være adgangsgivende til top op‐
uddannelseen i innovatio
on og entreprenørskab. D
Det vil give de
d studerende mulighed ffor
videreuddannelse, og begge uddann
nelser anses som relevan
nt adgangsgrrundlag.
For top op‐u
uddannelsen
n i internatio
onal handel oog markedsfø
øring, står de
er under speeci‐
fikke adgangskrav: ”Ved
d optagelse på
p uddannelssen lægges der
d vægt på gennemsnit
g
ppå
adgangsgivvende eksamen, motivation og tidligeere erfaring. Ansøgere
A
ka
an blive indkaaldt
til personlig
g samtale.” Adgangsbeke
A
endtgørelsenns § 32, stk. 2 fastslår, at udvælgelsesskri‐
terier skal fremgå af stu
udieordninge
en for en udddannelse, og det bør derffor slettes i
bilaget til beekendtgørelssen.
Som det sid
dste ønsker vi
v at påpege, at bilaget m
mangler de to
o nye professsionsbacheloor‐
uddannelseer i henholdsvis e‐handel og it‐sikkerhhed.
Venlig hilsen
Niels Egelun
nd
Formand fo
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