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Høringssvar: Udkast til bekendtgørelsesændringer vedr. fast 
meritpraksis for fagspecifikke kurser 
 
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til 
ændring af bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne 
(deltidsbekendtgørelsen) og udkast til ændring af bekendtgørelse om åben 
uddannelse. Danske Professionshøjskoler har følgende bemærkninger: 
 
Ændringsbekendtgørelsen: 
Der kan herske tvivl om, hvorvidt det er intentionen, at deklaration skal udleveres 
til samtlige kursister, der gennemfører et fagspecifikt kursus, - eller om 
deklaration alene skal udleveres til kursister, der anmoder herom. Det vil være 
hensigtsmæssigt, at en sådan eventuel tvivl afklares i forbindelse med udstedelse 
af ændringsbekendtgørelserne. 
 
Danske Professionshøjskoler foreslår, at der i begge ændringsbekendtgørelser 
anvendes termen ”gennemført” fremfor ”deltage i”. Dette vil være i 
overensstemmelse med høringsbrev og teksten nederst i 
ændringsbekendtgørelsernes bilag.  
 
Deklarationen: 
”Læringsmål for kurset” 
Der stilles i bekendtgørelsen krav om, at såvel korte som fagspecifikke kurser skal 
være angivet med mål, indhold, antal undervisningstimer mm. Danske 
Professionshøjskoler foreslår, at deklarationen anvender samme terminologi, idet 
læringsmål ikke er at sidestille med mål. 
 
”Antal undervisningstimer” 
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis det fremgår tydeligt af bilaget, hvordan feltet 
”Antal undervisningstimer” skal forstås. Den nuværende formulering åbner op for 
en uensartet praksis, hvor nogen vil læse det som antal undervisningslektioner af 
45 min. (dvs. et kursus med 6 dage af 6 lektioner angives som 36 
undervisningstimer). Andre vil læse det, som antal klokketimer a 60 minutters 
undervisning (dvs. at det samme kursus med 6 dage a 6 lektioner angives som 27 
undervisningstimer). 
 
”Kursets normering i ECTS” 
Der stilles i bekendtgørelsen vedrørende åben uddannelse ikke krav om angivelse 
af ECTS-point vedrørende fagspecifikke kurser, hvilket også fremhæves i 
høringsbrevet. Danske Professionshøjskoler anbefaler således ikke, at 
deklarationen skal indeholde oplysning om ”kursets normering i ECTS”. 
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”Hvilke elementer af eksisterende uddannelse(r), det fagspecifikke kursus er 
baseret på”  
Det bør overvejes, om der enten skal indføres et ekstra felt, hvor kursets niveau i 
forhold til den internationale kvalifikationsramme skal angives. Eller det 
eksisterende felt ”Hvilke elementer af eksisterende uddannelse(r), det 
fagspecifikke kursus er baseret på” udvides, så niveauet i forhold til 
kvalifikationsramme fremgår af feltet. 
 
”Beskrivelse af eventuel prøve, eksamen eller dokumentation for aktiv 
kursusdeltagelse.” 
Hvis der til et fagspecifikt kursus er tilknyttet en prøve eller eksamen, kan 
deklarationen udstedes med beskrivelse herom. Der føres ikke 
tilstedeværelsesregistrering for vores kursister, hvorfor det ikke vil være muligt at 
angive et individuelt fremmøde for hver studerende. Det vil være muligt at angive 
den samlede mængde af undervisningstimer for kurset, men denne oplysning 
findes allerede reguleret selvstændigt i deklarationen.  
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