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Vedr. Administration af to-års regel i SU reformen
Danske Professionshøjskoler ønsker med denne henvendelse at pege på
nogle udfordringer, som vi ser knyttet til Styrelsen for Videregående Uddannelsers planlagte administration af den nye 2 – årsregel i SU reformen.
Ifølge den nye 2 – årsregel er det kun studerende, der kommer i gang med
en videregående uddannelse indenfor 2 år efter deres adgangsgivende eksamen, som modtager 12 ekstra SU klip i forhold til den normerede studietid.
Vi har forstået, at styrelsen vil administrere denne regel i forhold til studiestart i februar på følgende måde:




Studerende med eksamens år, der er 2 år efter året for ansøgning
om optagelse (f.eks. ansøgere med eksamens år i 2012, som søger
om optagelse i 2014), som søger om optagelse gennem KOT og ønsker studiestart til september men tilbydes plads til februar vil opfylde kravet i 2-års reglen og modtage 12 ekstra klip
studerende med eksamens år, der er 2 år efter året for ansøgning
om optagelse (f.eks. ansøgere med eksamens år i 2012, som søger
om optagelse i 2014), som søger om optagelse gennem KOT og ønsker studiestart til februar (eller søger på en uddannelse med selvstændigt KOT nr. til studiestart i februar) vil IKKE opfylde kravet i
2-års reglen og vil IKKE modtage 12 ekstra klip

Der er en overgangsordning ved optagelsen 2014, idet studenter fra 2011
vil opfylde kravene i 2 årsreglen selvom de ønsker/søger studiestart til februar 2015, idet de skal behandles, så de er stillet på samme måde, som
før 2-års reglen blev indført.
Styrelsen har bl.a. lagt nedenstående ud på su.dk:
"Hvis uddannelsesstedet optager dig inden for toårs-fristen, men tilbyder
dig en standbyplads eller du modtager tilsagn om optagelse for eksempel
ved næste semesterstart, vil du være berettiget til de 12 ekstra klip, når
du starter på den pågældende uddannelse. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor du selv ønsker udskudt studiestart til det tredje år efter din
adgangsgivende eksamen - eksempelvis hvis du har en adgangsgivende
eksamen fra 2012, søger optagelse via Den Koordinerede Tilmelding i
2014, men angiver, at du ønsker udskudt studiestart til vinteroptaget i
2015. I dette tilfælde kan du kun modtage SU til den normerede studietid."
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Danske Professionshøjskoler vurderer, at dette giver en række udfordringer:
 Det vil ikke gøre det lettere at gøre februar studiepladserne attraktive for ansøgerne – hvilket allerede er en udfordring. Sektoren har
– af en række strukturelle grunde f.eks. udnyttelse af praktikpladser/kliniske undervisningspladser – brug for attraktive studiepladser
til februar
 Det strider imod Ministeriets egne ønsker om at gøre mere brug af
vinteroptag. Institutioner, der har valgt at have selvstændige KOT
nr. for vinteroptag (og dermed har fuldt ministeriets opfordring om
styrkelse af vinteroptag) vil blive særligt ”ramt” af denne regel.
 Det vil alt andet lige give mere administration på institutionerne
 Det følger ikke logikken i 2 – årsreglen vedr. forhøjelse af adgangskvotient (studerende, der påbegynder en videregående uddannelse
indenfor 2 år efter deres adgangsgivende eksamen, kan multiplicere
deres kvotient med 1,08). Her er det ansøgningstidspunktet, der er
afgørende – ikke det ønskede studiestarttidspunkt.
 Institutionerne vil få studerende gående på sammen hold (med
samme eksamens år), der har forskellige SU vilkår
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Det fremgår af forarbejderne til loven, at 2 – års fristen skal beregnes fra
optagelsestidspunktet. Når en ansøger ”søger ind” gennem KOT kan ansøgeren tilkendegive, at der ønskes studiestart til februar året efter. Efter
behandling i KOT (i juli) afgøres det, om en ansøger skal afvises eller tilbydes en ”studieplads”. Det er institutionerne, som på baggrund af KOTs behandling udsender optagelsesbreve den 30. juli med tilbud om studieplads
= ”optagelse” også til vinter studiestart, hvis den studerende selv har ønsket det. Optagelsen finder således sted i juli måned inden studiestarten,
uanset om det er til sommer- eller vinterstart. Eller det er institutionen elle
den studerende, som vælger vinterstudiestart.
Det vil være en helt særlig udfordring ved optagelsen i 2014, at rigtigt
mange ansøgere ikke er bekendt med denne regelændring og dermed ikke
har kunnet tage dette forhold med i deres overvejelser vedr. ønske om
studiestarttidspunkt.
Danske Professionshøjskoler anbefaler på denne baggrund, at reglerne fortolkes således, at det er optagelsestidspunktet, der udelukkende bliver afgørende for, hvorvidt 2-års reglen er opfyldt og den studerende kan modtage de ekstra 12 SU-klip. I så tilfælde vil de ansøgere, som med et to år
gammelt eksamensbevis søger om senere studiestart i februar, ikke komme i klemme økonomisk, men tværtimod blive ligestillet de øvrige ansøgere og ligesom dem være berettiget til at kunne modtage 12 ekstra klip.

Med venlig hilsen

Erik Knudsen
Formand
Professionshøjskolernes Rektorkollegium
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