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Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af
tidspunkt for digital udstedelse af beviser og genberegning af
adgangsgivende eksamensresultater
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til
bekendtgørelse om fastsættelse af tidspunkt for digital udstedelse af beviser og
genberegning af adgangsgivende eksamensresultater. Vi har følgende
bemærkninger:
Det fremgår af høringsbrevet, at genberegningen træder i kraft den 1. maj 2021
for personer med gymnasial eksamen og gymnasial supplering (GSK), hvis GSKresultaterne reducerer karaktergennemsnittet fra det gymnasiale eksamensbevis.
Det fremgår ligeledes, at bekendtgørelsen vil blive fulgt op af en bekendtgørelse
af en genberegning af det adgangsgivende eksamensresultat ved optagelse på
videregående uddannelser, som vil blive sendt i høring efter sommerferien.
Ovenstående forudsætter efter Danske Professionshøjskolers vurdering, at
følgende præciseres i den kommende bekendtgørelse om genberegning:
-

Hvorvidt de nye regler alene er gældende for ansøgere, der afslutter deres
gymnasiale eksamen efter 1. maj 2021, eller om de også omfatter ansøgere,
der har afsluttet GSK pr. 1. maj 2021.

-

Om omregningen sker pr. optagelsestidspunkt, eller når GSK-faget er
bestået.

-

Hvordan omregningen skal ske for ansøgere, der optages betinget og først
færdiggør GSK efter 28. juli samt for ansøgere, der søger i efteroptaget,
hvis eksamensbeviser ikke kommer ind gennem eksamensdatabasen.

-

Hvordan ansøgere, der optages betinget og ved færdiggørelse af GSKfaget (efter 28. juli) får nedjusteret deres gennemsnit og derved ryger
under den adgangsgivende kvotient til uddannelsen, skal håndteres.
Ansøger er da ikke længere berettiget til studiepladsen og har principielt
taget en plads fra en anden studerende, som i stedet har fået en lavere
prioritet tilbudt pr. 28. juli.
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