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Høringssvar. Udkast til bekendtgørelser som følge af justering af fremdriftsreformen
Danske Professionshøjskoler takker for muligheden for høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser som
følge af justering af fremdriftsreformen.
Danske Professionshøjskoler finder det positivt, at der gives mulighed for:


At anvende reglerne efter en konkret vurdering af behovet gennem udmøntning af reglerne i studieordningerne for
de enkelte uddannelser

 Selv at lave regler for framelding såsom regler, der betyder, at de studerende ikke har mulighed for at framelde sig
prøver. Erfaringerne fra vores institutioner er positive i forhold til, at manglende mulighed for framelding til prøver
understøtte de studerendes studiefremdrift.

 At bedømmelsen af skriftlige opgaveafleveringer og mundtlige forelæggelser kan indgå i den samlede
karakterfastsættelse for et uddannelseselement sammen med den samlede afsluttende prøve.

Som fremført i vores høringssvar d. 10. januar 2016 er det stadigvæk et ønske, at de samme muligheder skal
være gældende for erhvervsakademiuddannelses- og professionsbacheloruddannelsesområdet som
universiteterne i forhold til at sidestille iværksættere med eliteidrætsudøvere på en sådan måde, at der kan og
skal tages hensyn til disse forhold i tilrettelæggelsen af den enkelte studerende uddannelsesforløb.
Bemærkninger til de enkelte bekendtgørelser
Udkast til bekendtgørelse om prøver ved erhvervsrettede videregående uddannelser
§6 I stk. 5 står der, ”En studerendes modtagelse af tilbud om omprøve i henhold til § 38, stk. 2, § 44, stk. 1,
nr. 2 eller § 49, stk. 2, nr. 2, betragtes ikke som brug af en prøvegang”. Mon ikke henvisningen skulle være
til § 39, stk. 2, § 45, stk. stk. 1, nr. 2 og § 50, stk. 2, nr. 2.
§9: Da det allerede fremgår af § 6, stk. 3, at den studerende kan gå til samme prøve 3 gange, giver det ikke
umiddelbart mening at have § 9, stk. 1, 2, pkt. Dette bør derfor slettes eller præciseres, at intentionen er, at
man skal nå at have 3 prøveforsøg inden for 12 måneders indskrivning inden, der kan ske udmeldelse pga.
manglende studieaktivitet. Til gengæld kan der sprogligt præciseres, så det bliver tydeligt, at institutioner kan
fastlægge krav om, at studerende skal bestå prøver på op til 45 ECTS pr. studieår.
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§ 35 I stk. 2 fremgår det, at der indføres mulighed for uddannelserne til at indføre og foretage løbende
bedømmelse i uddannelseselementer. Af bestemmelsens sidste punktum fremgår hjemmel til at bedømme
disse løbende bedømmelser med formen ”Bestået/Ikke bestået”. Hvis bestemmelsen skal give mulighed for
løbende bedømmelse af forsætningskrav m.v. med ”Bestået/Ikke bestået”, er bestemmelsen anvendelig.
Yderligere vil den være med til at fremme en mere aktiv studiekultur blandt de studerende. Det er dog vores
opfattelse, at dette sidste punktum sjældent vil kunne anvendes i praksis, idet karakterbekendtgørelsen
(114/2015) § 1, stk. 3 angiver, at bedømmelsesformen ”Bestået/Ikke bestået” alene må anvendes efter
reglerne i eksamensbekendtgørelsen og uddannelsernes specifikke bekendtgørelser.
I uddannelser, hvor der ikke i uddannelsens egen bekendtgørelse er givet hjemmel til at bedømme
uddannelseselementer med ”Bestået/Ikke bestået”, og hvor elementet således skal bedømmes efter 7trinsskalaen, vil en løbende bedømmelse med bedømmelsesformen ”Bestået/Ikke bestået” således være
uforenelig med bedømmelsen af hele elementet ved en afsluttende prøve. En løbende bedømmelse med
bedømmelsesformen ”Bestået/Ikke bestået” vil således ikke kunne indgå i den samlede bedømmelse af
element, som efter karakterbekendtgørelsen skal bedømmes efter 7-trinsskalaen.
Både stk. 2 og stk. 3 kan desuden med fordel udfoldes og gøres mere tydelig særligt med fokus på:
 Håndteringen af reglen, hvis en studerende opnår en ikke bestået karakter ved præstationer, der er omfattet af
løbende bedømmelse

 Er der nogle rammer for, hvor meget den løbende bedømmelse kan fylde f.eks. i relation til eksterne prøver.
Udkast til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Ingen bemærkninger.
Udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Der foretages en konsekvensrettelse i § 37, samt § 38, som følge af ændringerne i eksamensbekendtgørelsens
§ 9, således at den studerende udskrives fra uddannelsen ved manglende studieaktivitet.
§ 1 i bekendtgørelsen fastlægger hvilke uddannelser der er omfattet. Når der indføres et nyt § 37, nr. 5 med
betegnelsen ”universitet”, bør der stå ”uddannelsen”, som henviser til den nye mulighed i
eksamensbekendtgørelsen § 35, stk. 2, om studieaktivitetskrav (forudsætningskrav).

Med venlig hilsen

Harald Mikkelsen
Formand Danske Professionshøjskoler
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