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Høringssvar vedr. revideret bekendtgørelse om tekniske og merkantile 
uddannelser

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til Høringssvar 
vedr. revideret bekendtgørelse om tekniske og merkantile uddannelser. Vi har følgende 
bemærkninger:

Bekendtgørelsen henviser til eksamensbekendtgørelsen (§18), hvilket betyder, at 
professionshøjskolerne fremover alene må benytte bestået/ikke-bestået bedømmelse ved 
studiestartsprøven.
Danske Professionshøjskoler mener, at det skal være muligt at bedømme praktikprøver 
med ’Bestået/ikke bestået’ på de tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser.
Bedømmelsen af praktikprøver tager altid afsæt i de konkrete læringsmål, og målene på 
professionsbacheloruddannelser rummer bl.a. evnen til at reflektere over sammenhængen 
mellem læringen på uddannelsen og læringen under praktikken. Derfor er det af stor 
betydning, at bedømmelsen kan tilpasses den konkrete praktikperiode, der skal vurderes.

Det kan endvidere fremføres, at praktikprøver bør bedømmes med ’bestået’/’ikke bestået’, 
da denne bedømmelsesform i højere grad end karakterskalaen muliggør en 
helhedsbedømmelse af, hvorvidt den studerende på grundlag af sine erfaringer fra og 
refleksioner over praktikforløbet har opfyldt de relevante læringsmål.

Danske Professionshøjskoler finder det hensigtsmæssigt, at professionshøjskolerne har så 
stort et råderum som muligt i forhold til at fastsætte regler om prøveform og 
bedømmelsesform i studieordningerne. 
Danske Professionshøjskoler anbefaler derfor, at der indsættes en hjemmel i 
’Bekendtgørelse om de tekniske og merkantile erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelser’, som giver professionshøjskolerne denne mulighed – 
enten i den fælles studieordning eller den institutionelle studieordning.
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Professionshøjskolerne har i dag hjemmel til at fastsætte prøveformen i den institutionelle 
studieordning og det vil være naturligt, at institutionerne også fik mulighed for at tage 
stilling til bedømmelsesformen, idet der kan være en faglig sammenhæng mellem 
prøveform og bedømmelsesform. Det kan oplyses, at universiteterne har en sådan 
hjemmel i §25 i bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om prøver og censur i 
universitetsuddannelser.
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