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Høringssvar til udkast til ændret bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede
videregående uddannelser
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til ændret bekendtgørelse om
prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Vi har følgende bemærkninger:
DP bemærker, at der eksisterer en uoverensstemmelse mellem høringsbrevets intentioner om at muliggøre
praktikvejlederes tilstedeværelse ved eksterne prøver og hvad der reelt står i lovforslaget §34.
Bestemmelsens stk. 3 henviser til stk. 1 og ikke til stk. 2, hvor praktikvejlederen beskrives som eksaminator.
En ordlyd der ikke lægger op til, at praktikvejledere kan deltage ved eksterne prøver, men derimod udelukker
det. DP formoder, at der her må være tale om en tastefejl, hvorfor henvisningen bør ændres med henvisning
til stk. 2, fremfor stk. 1.
§34 stk. 2 og 3 beskriver hvorledes en underviser, udpeget af uddannelsesinstitutionen, skal deltage i interne
såvel som eksterne prøver. DP mener, at det i stedet bør være op til den enkelte institution, hvorvidt dette
skal gøre sig gældende ved eksterne prøver.
Herudover bemærker DP at de generelle rammer – fremsat via §34 – er for snævre i forhold til et frugtbart
samarbejde mellem praktiksted og uddannelsesinstitution samt fagligt og praktisk udbytte for den enkelte
studerende.
DP foreslår, at det må være en mulighed, at praktikinstitutionerne selvstændigt kan afholde og gennemføre
praktiske prøver. Argumentet herfor er, at praktikstedet allerede er ansvarlig for gennemførslen af
praktikken, hvorfor disse også må være kompetente til at gennemføre en prøve alene. Her tænkes særligt på
de sundhedsfaglige uddannelser, hvor praktikstedet er ansvarlig for hele den kliniske del af uddannelserne. I
forlængelse heraf synes det problematisk og uhensigtsmæssigt, hvis en underviser fra institutionerne skulle
agere eksaminator (alene), da underviserne hverken er fortrolige eller har det fornødne kendskab til klinisk
praksis – herunder procedurer på den givne afdeling. Således vil en underviser ikke være kompetent til at
kunne opdage eventuelle fejl i forhold til studerendes fejl i forhold til betjening af apparatur eller lignende.
Derudover argumenteres der for, at den ændring lovforslaget lægger op til, vil være ressource og- økonomisk
krævende i et allerede økonomisk presset uddannelsesområde, hvorfor det virker mere hensigtsmæssigt såvel
som fagligt ansvarligt at forvente, at praktikstedet kan løfte denne opgave.
Som nævnt, argumenterer DP for, at det bør være op til den enkelte institution hvorvidt undervisere fra
institutionen skal være til stede ved eksterne prøver, som en undtagelse fra hovedreglen1, under de
almindelige betingelser om, at en eller flere eksaminatorer kan afholde prøven. I forlængelse af ovenstående
vil en eksamination uden underviser skulle ske under givne betingelser og krav til praktikstedet. De krav der
1

På samme måde som prøvebekendtgørelsens § 5 er en hovedregel om at der kan meldes fra til prøver, er der indført en fornuftig
undtagelse i § 5, stk. 4, hvor uddannelsesinstitutionen kan vurdere og beslutte at framelding ikke kan ske. En ganske fin måde at få
skabt balance mellem regulering og deregulering af et område, uden at miste retning, fastholdelse af uddannelsesinstitutionens ansvar
og sikkerhed for de studerende.
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kan opstilles vil naturligt være, at uddannelsesinstitutionen konkret vurderer om praktikinstitutionens
vejledere, ud fra en samlet vurdering, kan honorere de faglige krav der skal til for at gennemføre en prøve,
og herunder om det fornødne kompetenceniveau er til stede. Praktikinstitutionen redegør for
praktikvejledernes samlede kompetencer i forbindelse godkendelsesproceduren.
Bedømmelse af faglige kvalifikationer er kendt for uddannelsesinstitutionen, ligesom der efter
uddannelsesbekendtgørelsen før 2008 var god erfaring med, at praktikinstitutionen kunne afholde og
bedømme praktikforløb.
Med venlig hilsen

Med venlig hilsen formand Harald Mikkelsen
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