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Høringssvar over ret til individuel udprøvning
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over ret til individuel udprøvning. Vi har
følgende bemærkninger:
Generelle bemærkninger
Danske Professionshøjskoler finder generelt de gældende regler, hvor en studerende er sikret individuel
bedømmelse hensigtsmæssige og tilstrækkelige til at sikre, at et eksamensbevis afspejler den studerendes
individuelle præstationer. Vi ser således ingen grund til at ændre bekendtgørelsen.
Danske Professionshøjskoler mener, at hvis bekendtgørelsesændringen vedtages, skal der være en mulighed
for, at institutionerne kan dispensere fra reglerne.
Pædagogiske, didaktiske og faglige bemærkninger
Sigtet med de uddannelser, som professionshøjskolerne er godkendt til at udbyde er at uddanne til praksis.
Derfor har alle professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser et praksisnært, og projektorienteret
fokus.
Det afspejles i de enkelte kurser og modulers indhold og læringsmål samt i tilrettelæggelsen af de enkelte
semestre med det formål at imødekomme både den offentlige og private sektors behov for konkrete
kompetencer. De studerende skal kunne arbejde tværfagligt og i teams på samme måde, som man gør i
praksis. Aftagerne i både den offentlige og den private sektor efterspørger netop disse kompetencer og anser
dem for særdeles vigtige.
Flere professionshøjskoler fremhæver i den forbindelse, at erfaringen er, at gruppeprøver giver fagligt bedre
opgaver og at gruppeprøver kvalificerer de studerendes samarbejdskompetencer, som er relevante for
fremtidig beskæftigelse. Uddannelserne arbejder målrettet med at skabe alignment mellem læringsforløb og
prøveformer. En ændring af de gældende regler vil indskrænke uddannelsernes mulighed for at arbejde med
at skabe denne sammenhæng.
Det skal endvidere fremhæves, at den foreslåede ændring af bekendtgørelsen vil betyde, at flere uddannelser
må se sig nødsaget til at forlade det pædagogiske princip om fokus på gruppe- og teamsamarbejde med den
konsekvens, at en stor del af uddannelsernes læringsmål skal skrives om.
Bemærkninger vedr. økonomi
Danske Professionshøjskoler er af den opfattelse, at bekendtgørelsesændringen kan betyde markant øgede
udgifter til afholdelse af prøver bl.a. udgifter til vejledning og eksamensafholdelse samt et langt mere
usikkert budgetgrundlag på en lang række uddannelser.
Alle afsluttende prøver, som på nuværende tidspunkt afholdes som gruppeprøver, vil potentielt skulle
afholdes som individuelle prøver, f.eks. vil et prøveforløb med grupper på fem studerende potentielt skulle
afholdes som fem individuelle forløb med en femdobling af udgifterne til følge.
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Herudover vil en ændring af bekendtgørelsen, som skitseret, betyde en meget større usikkerhed ift.
budgetlægning på uddannelserne, idet der er tale om en valgmulighed for de studerende. Derfor vil det være
helt afgørende, at institutionerne gives hjemmel til at fastsætte tidsfrister for, hvornår en studerende senest
skal angive om vedkommende ønsker individuel udprøvning.
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