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Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Danske Professionshøjskoler takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til Bilag 1 til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Danske Professionshøjskolers
bemærkninger til de enkelte adgangskrav fremgår nedenfor.
Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik
Med den nye bekendtgørelse fra sommeren 2016 har uddannelsen skiftet navn. Uddannelsens navn bør derfor angives som ”Professionsbachelor i psykomotorik”.
Bandagist/ortopædiingeniør
Det fremgår af Bilag 1, at optagelseskravene til uddannelsen ændres fra optaget 2018. Da Bilag 1 netop træder i kraft til optaget 2018 bør adgangskravene til uddannelsen opdateres således, at Fysik A står som et adgangskrav. I den forbindelse kan følgende sætning undlades: ”Fra optagelsen 2018 ændres adgangskravet i
fysik til fysik A.”
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
”Social- og sundhedsuddannelsen” har ændret navn til Social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvorfor dette bør ændres de steder i bilaget, hvor uddannelsen er angivet som adgangsvej.
Bachelor of Global Nutrition and Health
Engelsk C bør ændres til Engelsk B med virkning fra optagelsen fra 2018. Dette er tidligere er aftalt i forbindelse med en dialog mellem professionshøjskolerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Professionsbacheloruddannelsen i SKAT
Optaget begynder i 2018, men adgangskravene mangler i Bilag 1. Følgende adgangskrav er godkendte og
skal derfor medtages:
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og samfundsfag C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.
Adgang via erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere.
Specifikke adgangskrav: Dansk C og Engelsk C og samfundsfag C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.
Anden adgang
4 gymnasiale enkeltfag.
Specifikke adgangskrav: Dansk A og Engelsk C og samfundsfag C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
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Generelt
Danske Professionshøjskoler ønsker at gøre opmærksom på, at Bilag 1 har enkelte korrekturfejl, som er gået
igen fra den sidste version. For eksempel står ”mediegrafiker” fortsat med små bogstaver.
Med venlig hilsen

Direktør, Inge Friis Svendsen
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