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Høring over udlandsstipendieordningen
Professionshøjskolernes Rektorkollegium – University Colleges Denmark takker for
indkaldelse til høring over udlandsstipendieordningen.
Kollegiet ser positivt på, at Undervisningsministeriet har udformet en procesbeskrivelse for indplacering af uddannelser på Undervisningsministeriets liste for kandidatuddannelser.

Dog mener Kollegiet generelt, at der bør opereres med faste deadlines.
Mere specifikt betyder det, at:
•

•

•

Der bør opereres med to deadlines i processen for godkendelse af internationale uddannelser – én for forårssemesteret: 1. april og én for efterårssemesteret: 1. september, da vores studerende dimitterer to gange om året,
og derfor søger om optagelse på en udenlandsk kandidatuddannelse to
gange om året.
Der i procesbeskrivelsen bør anføres en deadline som afslutning på aktiviteterne under pkt. 3: 1. maj / 1. oktober. Dermed ved uddannelsesinstitutionerne, hvornår Undervisningsministeriets godkendelse er fremsendt til SUstyrelsen, og dermed kan de studerende orienteres om, at de efter 1. maj
/ 1. oktober kan indsende en ansøgning til SU-styrelsen om udlandsstipendium.
Der bør anføres en deadline for hvornår SU-styrelsen vil kunne udbetale
stipendiet til den studerende – gerne senest 15. maj / 15. oktober, så de
studerende kan nå at indbetale tuition fee til den udenlandske uddannelsesinstitution, før de skal ansøge om et eventuelt visum.

Kollegiet læser yderligere ministeriets følgebrev således, at der fremover kun vil
være de fire opstillede lister. Vi er glade for, at SU-styrelsen fremover vil skrive de
efter den nye procedure godkendte uddannelser på Undervisningsministeriets område på ”Undervisningsministeriets liste” og ikke på ”Ville kunne have samarbejdsaftalelisten”.
Kollegiet foreslår desuden, at de uddannelser, der bliver godkendt efter den nye
procedure, bliver knyttet til den professionshøjskole, der har ansøgt om godkendelsen.
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