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Høringssvar over udkast til ændringsforslag til ændring af universitetsloven og
forskellige andre love.
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast over ændringsforslag til ændring
af universitetsloven og forskellige andre love. Vi har følgende bemærkninger:
Det er tilfredsstilende at studerende på en professionsbacheloruddannelse, som har suppleret inden september
2014 kan søge om optagelse på kandidatuddannelser og anvende supplering som dokumentation for
opfyldelse af optagelseskrav.
Yderligere er det tilfredsstillende, at professionsbachelorstuderende fortsat i en overgangsperiode kan
supplere frem til august 2016. I overgangsperioden har universiteterne mulighed for at etablere nye
kandidatuddannelser samt justere i de eksisterende, således at flere bachelorer og professionsbachelorer
fremover an optages på en kandidatuddannelse uden krav om faglig supplering inden optagelsen. Det må det
forventes, at universiteterne i perioden har udformet nye adgangs- og optagelsesregler og evt. udvælger fag,
der kan kræves læst sideløbende med undervisningen på 1. semester.
Det kan endvidere være hensigtsmæssigt, at professionsbacheloruddannelserne udbyder relevante fag enten
som valgfag eller som eliteforløb, der kan styrke de studerende i at opfylde adgangskravene til en
kandidatuddannelse.
Det skal bemærkes, at studerende fra flere professionsbacheloruddannelser allerede på nuværende tidspunkt
har mulighed for at søge en vifte af kandidatuddannelser grundet deres tværfaglige profil og dette skal der
gerne fortsat være mulighed for. Derfor er det fortsat vigtigt at professionsbachelorstuderendes adgang til
kandidatuddannelser ikke svækkes i forbindelse med beslutningen om dimensionering af
kandidatuddannelserne.
Vi konstaterer, at der er tale om en overgangsordning, og vi ser frem til i dialog med universiteterne fortsat at
sikre, at professionsbachelorstuderende får mulighed for at vælge relevante fag, sådan at deres uddannelser
giver gode muligheder for optagelse på en kandidatuddannelse uden supplering, og under hensyntagen til, at
professionsbacheloruddannelser skal udgøre selvstændigt afrundede uddannelsesforløb.

Det er samlet set glædeligt, at fremsatte lovgivningen i en overgangsperiode vil sikre, at
professionsbachelorstuderende fortsat i en overgangsperiode kan supplere frem til august 2016.
Med venlig hilsen
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