Angåend
de høring
g om bek
kendtgør else om tekniske
t
og mer‐
kantile e
erhvervssakademiiuddanne
elser og professio
p
onsbachee‐
lorudda
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Danske Erhvvervsakadem
mier og Dansske Professioonshøjskoler har modtage
et brev om
ovennævnte høring og takker
t
for muligheden foor at komme med bemærkninger.
Ændringen omfatter bilaget til beke
endtgørelsenn, hvor 7 uddannelser er beskrevet.
Formænden
ne for de releevante udda
annelsesnetvværk har værret involvere
et i udformni n‐
gen, og Dan
nske Professiionshøjskoler og Danske Erhvervsakaademier har derfor kun een
enkelt komm
mentar til bilaget.
Under uddaannelsen i fødevaretekno
ologi og –appplikation frem
mgår det, at uddannelse n
omfatter ”N
Nationale fag
gelementer med
m et samleet omfang på
å 115 ECTS‐p
point, hvoraff
135 ECTS‐po
oint er fælless for de studeerende, uansset valg af sttudieretning..” dette give r
ikke meningg og bør ænd
dres i skabelo
onen for øvrrige uddanne
elser med en studieretninng.
Et forslag til formuleringg kunne være: ”Nationaale fagelemen
nter med et samlet
s
omfaang
på 115 ECTSS‐point, der er
e fælles for de studerendde, uanset va
alg af studieretning. Derrtil
kommer derr 20 nationale fagelemen
nter fra studdieretningern
ne.”
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a vi finder det
d uhensigtssmæssigt, at erhvervsaka
ademiuddan nel‐
Vi ønsker att bemærke, at
sen til admiinistrationsøkonom ikke er medtagett. Grunden tiil dette er faggrupperness
opdeling, m
men det er deen eneste erh
hvervsakadeemiuddannellse på erhverrvsakademieer‐
ne, der ikkee er medtageet. Det virkerr ulogisk, at een enkelt udd
dannelse, de
er er nært bee‐
slægtet med
d de merkan
ntile uddanne
elser, ikke err omfattet aff den samme
e bekendtgørrel‐
se.
Vi ønsker deesuden at beemærke, at de
d involveredde formænd har oplevet en meget p res‐
set proces ffrem til somm
merferien, hvvorfor det haar været svæ
ært at have en grundig prro‐
ces med hele netværkett. Vi påpeged
de i høringsssvaret til forsslaget til bekendtgørelse n
afsendt den
n 3. februar 2017,
2
at det var vigtigt foor uddannelssesnetværkene, at der huur‐
tigt blev fasstlagt en procces, og den burde
b
have ttaget højde for
f bedre tid til denne deen
af processen.
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Endeligt skal vi bemærke, at formændene for uddannelsesnetværkene eller enkeltpersoner på institutio‐
nerne, der ikke har en tillidspost, ikke kan repræsentere sektorerne uden specifik delegering fra to rektor‐
kollegier. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at høringen er sendt direkte til formændene. Det er da heller
ikke normal praksis eller aftale med ministeriet. Vi skal derfor henstille til, at alle høringer kun går til de to
foreninger.
Venlig hilsen
Stefan Hermann
Formand for rektorkollegiet
Danske Professionshøjskoler

Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet
Danske Erhvervsakademier
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