Høringsssvar angående forsslag om ak
kkrediterring af vid
deregåend
de uddann
nelsesin‐
stitution
ner og god
dkendelse
e af videreegående uddannels
u
ser
Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere fo
orslaget til bee‐
kendtgørelsse.

15
5. januar 2018

ne i bekendtggørelsen er foretaget som
m en konsekvens af den nye lov om
Ændringern
akkrediterin
ng. Danske Erhvervsakad
demier henviiser derfor til høringssvarret sendt i foor‐
bindelse meed lovbehand
dlingen.

Da
anske
Erhvervsakademier

Det er fasth
holdt i loven og derned i bekendtgøreelsen, at rettten til at udbyde en uddaan‐
nelse bortfaalder ved maanglende akttivitet i 5 år. Danske Erhvvervsakadem
mier mener foort‐
sat, det ikkee bør gælde for
f deltidsud
ddannelser. H
Her er der brrug for en større fleksibillitet
til hurtigt att kunne opreette udbud efter behov. D
Desuden er deltidsuddan
d
nnelserne påå
erhvervsakaademierne koblet op på et fuldtidsuddbud, så det faglige miljø
ø vil være til
stede.
Kvalitetssikrring af eksam
men er som ventet
v
skreveet ind som en
e central del i anden runnde
institutionsaakkreditering. Danske Errhvervsakadeemier vil gerne gentage, at det umid‐‐
delbart er p
positivt, at deer kommer øget
ø
fokus påå dette områåde. Det er dog afgørendde,
at der læggees en mere systematisk
s
praksis
p
til gruund for censsorrapporter og årlige bee‐
retninger fo
or at rapportterne skal få en reel værddi for den intterne kvalitetssikring og
dermed kun
nne ligge til grund
g
for en ekstern vurddering af institutionens kvalitetsarbe
k
ej‐
de. I forbind
delse med en
n eventuel opfølgning påå censorudvaalget rapportt bør en præ
æci‐
sering af an
nsvaret for ceensorrapportter i eksame nsbekendtgø
ørelse være et opmærk‐
somhedspu
unkt for minissteriet.
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Vi vil desuden gerne opfordre til, at Danmarks A
Akkrediteringgsinstitution inddrager innsti‐
tutionerne i arbejdet med at udform
me kriteriernne for instituttionsakkreditering generrati‐
on 2 – en in
nddragelse so
om de også er
e forpligtigeet til jf. De Eu
uropæiske Sttandarder ogg
Guidelines ffor Kvalitetsssikring (ESG) for at sikre ttransparente
e og klare kriterier, som er
meningsfuld
de for institu
utionerne.
Venlig hilsen
Niels Egelun
nd
Formand fo
or rektorkolleegiet
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