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Professionshøjskolernes Rektorkollegium – University Colleges Denmark takker for
indkaldelse til høring over bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Kollegiet anerkender, at det er universiteterne, der fastsætter adgangskrav til deres
kandidatuddannelser. Dog er kollegiet grundlæggende uenige i, at der stilles krav
om suppleringsforløb for professionsbacheloruddannelser til de sundhedsfaglige
kandidatuddannelser. Vi finder, at dette strider mod kvalifikationsrammen, som
bygger på Bolognasamarbejdet. Suppleringskurser, der skal kvalificere professionsbachelorer til optagelse på kandidatuddannelser, er uhensigtsmæssige og er med til
at skabe barrierer og blindgyder i uddannelsessystemet.
For det første er det uhensigtsmæssigt, at der i uddannelsessystemet er oprettet
forskellige specifikke kurser, der kvalificerer til ét og kun ét studie, og hvor kurset
ikke kan meritere ind i andre uddannelser, såfremt man ombestemmer sig og ikke
går videre til den konkrete uddannelse (in casu cand.scient.san.-studiet). På Aarhus
Universitet har man eksempelvis nu omlagt den tidligere suppleringsuddannelse til
diplommoduler (30 ECTS-points), så man i givet fald har andre veje ind i uddannelsessystemet.
For det andet undrer det kollegiet, at det er nødvendigt med krav om supplering i
forbindelse med optagelse på cand.scient.san. (sundhedsfaglig kandidat), når dette
ikke er tilfældet for andre kandidatuddannelser, fx cand.cur (kandidat i sygepleje).
Endeligt savner kollegiet en mere udførlig beskrivelse af, hvordan suppleringsuddannelsens indhold og tilrettelæggelse vil tage hensyn til de studerendes forskellige
fagspecifikke kompetencer, alt efter hvilken professionsbacheloruddannelse, de er
optaget på baggrund af. Kollegiet finder – med afsæt i sammenligning af curriculum, læringsudbytte og kompetenceprofil for enkelte af de sundhedsfaglige bacheloruddannelser og beskrivelsen af suppleringsuddannelsens indhold - at der kan
konstateres væsentlige overlap på flere områder mellem suppleringsuddannelsen

og enkelte professionsbacheloruddannelser. Derfor savner kollegiet begrundelse
for, at der stilles krav om supplering til sundhedsfaglige professionsbachelorer ved
optag på sundhedsfaglige kandidatuddannelser, og at dette ikke er tilfældet for
sundhedsfaglige bachelorer.
Det er derfor bekymrende, som UBST oplyser, at baggrunden for den aktuelle ændring er, at universiteternes respektive studieordninger for suppleringsuddannelsen
kan sikre overensstemmelse mellem kvalifikationsrammens typebeskrivelse af bachelorgraden og de kvalifikationer, de studerende opnår, og at en drøftelse af behovet for suppleringsuddannelsen først tages i 2014. Efter kollegiets mening, er det
nødvendigt aktuelt at drøfte behovet for suppleringsuddannelsen til
cand.scient.san.
Se venligst det vedhæftede bilag for specifikke bemærkninger vedrørende forskellige professionsbacheloruddannelser.
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