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Uddannelses- og Forskningsministeriet
Att. hoeringssvar@ufm.dk

Høringssvar: Udkast til forslag om Lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse)
Danske Professionshøjskoler takker for invitationen som høringspart i høring over udkast til forslag om Lov
om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven
(Erhvervskandidatuddannelse). Vi har følgende bemærkninger.
Generelle bemærkninger
Det fremgår af lovforslaget, at det alene er eksisterende kandidatuddannelser rettet mod det private
arbejdsmarked, der kan blive godkendt til at blive udbudt som en erhvervskandidatuddannelse. Dermed vil
en erhvervskandidatuddannelse som udgangspunkt ikke være en mulighed for dimittender fra
professionshøjskolernes sundhedsfaglige, pædagogiske samt nogle af de samfundsfaglige uddannelser. Der
vil dermed blive en forskelsbehandling af professionsbachelorers og bachelorers muligheder for, hvilken
type af kandidatuddannelse, de får adgang til.
Uddannelser med en vekselvirkning/kombination af teoretiske studier og praktik/tilknytning til
arbejdsmarkedet er et kendetegn for professionshøjskolerne og dermed en type af uddannelsesvirksomhed,
hvor professionshøjskolerne har en særlig kompetence.
Det vil være vigtigt og naturligt, at professionshøjskolerne på sigt får mulighed for at udbyde uddannelser på
kandidatniveau; gerne som master- eller erhvervskandidatuddannelser rettet mod professionsbachelorer. På
en række uddannelsesområder er der ikke oplagte videreuddannelsesmuligheder på universiteterne, som i
tilstrækkeligt høj grad er professionsrettede. Det gælder f.eks. inden for nogle af de sundhedsfaglige
professioner, finansuddannelserne og bygningskonstruktøruddannelsen. Bl.a. for at sikre at viden fra praksis
integreres i uddannelserne, finder vi det afgørende, at videreuddannelse af professionshøjskolernes
dimittender i stort omfang sker på professionshøjskolerne uanset kvalifikationsrammeniveauet.
Faglige adgangskrav til erhvervskandidatuddannelser
Danske Professionshøjskoler finder det vigtigt, at professionsbachelorstuderende efter ændringen af
universitetsloven har samme mulighed for at søge ind på kandidatuddannelserne som nu.
På side 9 i lovforslaget fremgår følgende: ”Det er hensigten med forslaget, at institutionen kun kan optage
ansøgere, som opfylder de faglige adgangskrav, som er fastsat for heltidsuddannelsen. For at blive optaget
på en erhvervskandidatuddannelse skal ansøgeren derfor besidde en relevant bachelor- eller
professionsbacheloruddannelse samt opfylde de særlige faglige adgangskrav, som institutionen eventuelt har
fastsat om f.eks. fag og karakterkrav.”
Det vil derfor være uhensigtsmæssigt, såfremt universiteterne vælger at fastsætte yderligere særlige, faglige
adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse, som vil udelukke professionsbachelorstuderende fra en
kandidatuddannelse/erhvervskandidatuddannelse.
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Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
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