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Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som jordbrugsingeniør

Professionshøjskolernes Rektorkollegium – University Colleges Denmark takker for
indkaldelse til høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som jordbrugsingeniør.
Kollegiet er bekendt med, at den pågældende uddannelse er akkrediteret positivt i
november 2010 med titlen professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed. Kollegiet
finder det bekymrende, at der undervejs er ændret i uddannelsens titel, således at
det er uklart hvorvidt der er indgået partnerskabsaftaler mellem de relevante Professionshøjskoler og Erhvervsakademier om udbud af uddannelsen.
I kollegiet er man endvidere opmærksom på, at der allerede findes to professionsbacheloruddannelser, hjemlet i lov om professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser, hvori ordet ingeniør indgår i titlen, nemlig Skov og
landskabsingeniør og Have og parkingeniør.
Ingeniøruddannelsernes Samråd (IUS) har på vegne af kollegiet gennemgået bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som jordbrugsingeniør. Kollegiet vil i den forbindelse gerne pointere, at der principielt ikke er tale om en ingeniøruddannelse, når uddannelsen ikke etableres indenfor de bekendtgørelser, som
er gældende for hhv. diplomingeniør- og civilingeniøruddannelserne. Kollegiet deler
IUS’s opfattelse at ingeniørtitlen i Danmark en uddannelsestitel, som udelukkende
bør tildeles ved de to ovennævnte typer ingeniøruddannelser.
En professionsbacheloruddannelse som giver ingeniørtitlen, men som hverken giver
de anerkendte ingeniørkompetencer eller lever op til de minimumskrav, der er i diplomingeniøruddannelsen (eksempelvis indenfor matematik og fysik) er misvisende
og vil skabe uhensigtsmæssig forvirring.
En udvanding af ingeniørtitlen strider endvidere mod det samarbejde, som pågår
mellem videns- og uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og organisationerne
med at styrke kvalitet og fastholde ingeniørfagligheden, så den er tydelig og attraktiv. Der er behov for et utvetydigt stærkt dansk ingeniørbrand - et brand der både

sikrer at uddannelsesinstitutionerne kan tiltrække velkvalificerede studerende og
undervisere på et internationalt uddannelsesmarked, samt at arbejdsgiverne vælger danske ingeniørdimittender på et globalt arbejdsmarked.
På baggrund af dette kan kollegiet ikke støtte, at der oprettes ingeniøruddannelser
med andre minimumskrav, under andre bekendtgørelser end dem, som er gældende for diplomingeniør- og civilingeniøruddannelserne. Derfor frarådes det, at titlen
ingeniør anvendes ved denne professionsbacheloroverbygningsuddannelse i jordbrugsvirksomhed.
Uddannelsestitlen ingeniør er udelukkende beskyttet af Undervisningsministeriets
forvaltning af denne. Kollegiet vil derfor anmode UVM om, at ingeniørtitlen forvaltes
med særlig omtanke i forhold til, hvad der vil gavne den danske ingeniørprofessions
kvalitetsniveau og troværdighed på det nationale såvel som på det internationale
uddannelses- og arbejdsmarked.
Vi gør samtidig opmærksom på, at vi bl.a. i lyset af ovennævnte finder behov for
en drøftelse med ministeriet om kravene til samspillet mellem professionshøjskoler
og erhvervsakademier i forbindelse med udvikling af nye professionbacheloruddannelser. Vi vil derfor anmode om et møde snarest med ministeriet herom.
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