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Bredgade 43,
1260 København K.
Att. Rikke Lise Simested

Høringssvar: Revideret udgave af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over Revideret udgave af
bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademi-uddannelser og professionsbacheloruddannelser. Vi har følgende bemærkninger:
Danske Professionshøjskoler er positive over for muligheden for at tilrettelægge undervisningen på tværs af institutionernes udbudssteder.
Af § 28, stk. 1, 1. pkt., fremgår at uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge en uddannelse således, at afgrænsede dele heraf henlægges til et andet godkendt udbudssted end dét
den uddannelsessøgende er blevet optaget på. Af § 28, stk. 2, fremgår at institutioner, der
er godkendt til at udbyde en uddannelse, der omfatter flere forskellige studieretninger eller
tilsvarende, kan undlade at gennemføre en eller flere heraf, hvis ansøgerne er informeret
herom ved ansøgningen og ved tilbud om optagelse.
I høringsbrevet er nævnt et eksempel, hvor indledende dele af uddannelsen udbydes på
flere udbudssteder, mens de mere specialiserede dele af uddannelsen kun udbydes på
færre, evt. et enkelt udbudssted.
Ad Afgrænsede dele og forskellige studieretninger eller tilsvarende:
Indledningsvist bemærkes, at det ikke fremgår helt klart, om afgrænsede dele og studieretninger eller tilsvarende dækker over det samme. Formuleringen giver endvidere anledning til følgende spørgsmål:

- Hvilke kriterier skal være opfyldt for, at der foreligger en studieretning eller tilsvarende?
Skal der være tale om valgfrihed? Er der krav om, at denne skal udgøre et min./max. antal
ECTS? Andet?
- Hvor stor en del af uddannelsen (hvor mange ECTS) kan henlægges til andre godkendte
udbudssteder? Er det for eksempel tilstrækkeligt, at der gennemføres et kort introforløb på
det søgte uddannelsessted, hvorefter resten af uddannelsen gennemføres andetsteds?
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- Hvilke dele af uddannelsen kan henlægges til andre udbudssteder? Er det alene specialiseringsdele/studieretninger eller tilsvarende, eller vil det være muligt for uddannelsessteder at flytte studerende i løbet af uddannelsen alene på grund af praktiske, f.eks. pladsmæssige, hensyn?

Med venlig hilsen

Harald Mikkelsen
Formand
Danske Professionshøjskoler
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