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Høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse samt
udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne
Danske Professionshøjskoler takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse
om erhvervskandidatuddannelse samt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved
universiteterne. Vores bemærkninger fremgår nedenfor.
Behov for klarere skel mellem de forskellige uddannelsestyper
Danske Professionshøjskoler finder det afgørende, at der er en klar profil for erhvervskandidatuddannelserne
sammenlignet med de eksisterende uddannelsesudbud, herunder efter- og videreuddannelserne. Med de regler, der er fastlagt i bekendtgørelsen, er det dog ikke tilfældet.
Dette skyldes for det første, at der i bekendtgørelsen ikke er fastsat noget krav om, hvornår uddannelsen senest skal påbegyndes efter den adgangsgivende bacheloruddannelse. Der gives alene en hjemmel til, at institutionen kan fastsætte et sådant krav (jf. § 11).
For det andet er der ikke en skærpelse af reglerne om dobbeltuddannelse, hvilket betyder, at en ansøger, der
allerede har gennemført én kandidatuddannelse, kan optages på en erhvervskandidatuddannelse 6 år efter
færdiggørelse af den første kandidatuddannelse.
For det tredje fremgår det af bekendtgørelsens § 19, at en erhvervskandidatuddannelse skal tilrettelægges
som deltidsuddannelse, sådan at den studerende kan fuldføre uddannelsen inden for den dobbelte tidsramme i
forhold til en kandidatuddannelse på heltid. I bekendtgørelsen er der dog ikke fastsat nogen maksimal tidsramme for færdiggørelsen.
Danske Professionshøjskoler anbefaler på baggrund af ovenstående, at der fastlægges regler, som understøtter erhvervskandidatuddannelsen som et alternativ til en kandidatuddannelse og ikke som en efter- og videreuddannelse. Ellers risikerer man efter Danske Professionshøjskolers opfattelse at ende med en ny efter- og
videreuddannelsestype uden deltagerbetaling og med fuldt taxametertilskud.
Fremtidige erhvervskandidater på professionshøjskolerne
Danske Professionshøjskoler finder det endvidere afgørende, at professionshøjskolerne på sigt får mulighed
for at udbyde uddannelser på kandidatniveau – gerne som master- eller erhvervskandidatuddannelser rettet
mod professionsbachelorer. Dette skyldes blandt andet:


At der på de fleste uddannelsesområder ikke er oplagte videreuddannelsesmuligheder på universiteterne, som i tilstrækkelig høj grad er professionsrettede.



At professionshøjskolerne har gode erfaringer med at udbyde uddannelser, der kombinerer teoretiske
studier med praktik og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at professionshøjskolerne har en
særlig kompetence i forhold til at udbyde denne type uddannelser.

Ny Vestergade 17 st. tv.

1471 København K

uc-dk@uc-dk.dk

danskeprofessionshøjskoler.dk

+45 3338 2200

SIDE 1 AF 2

Med venlig hilsen
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