Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Videregående Uddannelser
Bredgade 43
1260 København K
(Sendt pr. e-mail til: jur-hoeringssvar@uds.dk )

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om adgang til
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser,
og ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser
ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på
Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet har i mail af 19. november 2015
sendt nævnte bekendtgørelse i høring i REU og anmoder om at modtage
REUs høringssvar senest fredag den 18. december 2015. Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling har efterfølgende oplyst, at REUs
høringsfrist er den 23. december 2015.
REU behandlede udkastet til bekendtgørelse på møde i rådet den 11.
december 2015 og kan på det grundlag som udgangspunkt tilslutte sig
udkastet til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser
og professionsbacheloruddannelser, jf. dog nedenfor.
Vedrørende de vedlagte bilag 1 og bilag 2 har REU i sin drøftelse imidlertid konstateret, at der ifølge tilbagemeldinger fra flere faglige udvalg er
væsentlige fejl og mangler i disse. Det er REUs forventning af disse afklares med de faglige udvalg inden bekendtgørelsen udstedes, således at
denne, inkl. bilag, er retvisende.
REU henviser på denne baggrund også til høringssvar fra faglige udvalg,
der inden for fristen den 23. december 2015 måtte blive opmærksomme
på fejl og mangler i bilag 1 og bilag 2.
I forhold til adgangsmulighederne til erhvervsakademiuddannelser lægger
REU desuden vægt på, at de faglige udvalg i god tid modtager en anmodning fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet (STUK) om at vurdere, hvorvidt de mener,
at flere erhvervsuddannelser er relevante i forhold til en konkret erhvervsakademiuddannelse, jf. læsevejledning fremsendt til REU den 14.
december 2015 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
(MBUL). Læsevejledningen er for god orden skyld vedlagt i kopi.
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Af denne grund sendes nærværende høringssvar også i kopi til STUK.
Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

