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Vedr. faglig supplering før optagelse på kandidatuddannelser 
 
Kære uddannelses- og forskningsminister   
 
På egne og Carsten Kochs vegne først og fremmest tak for et konstruktivt møde d. 15. september 
2015 om implementeringen af fremdriftsreformen og dimensionering. Rektorkollegiet ser frem til 
mødet d. 1. oktober. 
 
Idet Danske Professionshøjskoler gerne ved en senere lejlighed vil vende tilbage omkring konkrete 
forslag til justeringer af dimensionering er formålet med denne henvendelse at påpege behovet for 
forsat mulighed for såkaldt faglig supplering ved optagelse på kandidatuddannelser. Danske Pro-
fessionshøjskoler anbefaler, at der indføres en permanent model fra efteråret 2016 og frem.  
 
Vi ser således et stort behov for, at professionsbachelorer fremadrettet kan gennemføre faglig sup-
plering for at leve op til adgangskravene på universiteternes kandidatuddannelser.  
 
Hovedvejen for professionsbachelorer er naturligvis umiddelbar beskæftigelse, men det bør også 
være muligt for vore dimittender at videreuddanne sig på kandidatniveau - enten i forlængelse af 
en professionsbachelor-uddannelse eller efter nogle år på arbejdsmarkedet. Det kan være motive-
rede og talentfulde professionsbachelorer, der har behov for kompetencer på et højere teoretisk 
niveau som led i deres kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet, f.eks. en specialisering til be-
stemte efterspurgte funktioner i den offentlige og private sektor. 
 
Danske Professionshøjskoler ønsker at fortsætte samarbejdet med universiteterne om at sikre fag-
ligt relevante adgangsveje fra professionsbachelor til kandidatuddannelse uden, at faglig supple-
ring er nødvendig. Det har vi allerede gode, lokale eksempler på. 
 
Konkret foreslår Danske Professionshøjskoler, at følgende elementer indgår i en fremtidig model 
for faglig supplering: 
  

 At det er muligt for professionsbachelorer at gennemføre faglig supplering, hvor det er nødven-

digt for at kunne leve op til kandidatuddannelsens adgangskrav og have forudsætninger for at 

gennemføre uddannelsen 

 Hvor det er fagligt oplagt og hensigtsmæssigt, skal der fortsat være adgang for professionsba-

chelorer uden suppleringskrav 

 Et universitetet skal have mulighed for at give adgang til kandidatuddannelser på grundlag af 

en individuel vurdering af professionsbachelorernes forudsætninger for at kunne gennemføre 

uddannelsen. Det vil sige en mulighed for at inddrage en vurdering af andre faglige forudsæt-

ning end den direkte adgangsgivende uddannelse. 
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 Suppleringsmoduler bør så vidt muligt udvikles og løbende opdateres i et tæt fællesskab mel-

lem professionshøjskoler og universiteter, så unødig dobbelt-uddannelse undgås. Således vil 

flere professionshøjskoler gerne indgå i et formaliseret samarbejde med universiteterne om at 

udvikle og udbyde særlige talentforløb i professionsbachelor-uddannelserne, som svarer til ad-

gangsforudsætningerne til relevante kandidatuddannelser, hvorved behovet for supplering 

kunne reduceres markant. 

 Der lægges et loft over muligheden for faglig supplering på maksimalt 30 ECTS.   

 Der anvendes betinget optag på kandidatuddannelser, således at professionsbachelorer, der 

gennemfører supplering er sikret en plads på kandidatuddannelsen på det universitet, der har 

udbudt suppleringsforløbet. 

 Betinget optag kombineres med en mulighed for, at professionsbachelorer i forbindelse med 

eksempelvis sommer-optag på kandidatuddannelserne kan gennemføre den supplerende ud-

dannelsesaktivitet på fuld tid umiddelbart efter meddelelse om optag i juli og forud for studie-

start i september. Korte suppleringsforløb kan eventuelt foregå som e-læringskursus inden stu-

diestart. 

 
Danske Professionshøjskoler er optaget af, at studerende gennemfører deres uddannelsesforløb 
med mindst mulig unødig forbrug af tid, og at vores dimittender også efter en eventuel kandidatud-
dannelse hurtigt finder relevant beskæftigelse. Vi deltager derfor i givet fald gerne i en fremadrettet 
opfølgning på anvendelsen af faglig supplering. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Harald Mikkelsen 
Formand 
Danske Professionshøjskoler 
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