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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner
FA takker for ovenstående høring, som vi har følgende bemærkninger til:
FA finder det fornuftigt at foretage de foreslåede justeringer af den forholdsvis
nye institutionsakkrediteringsprocedure for de videregående uddannelser, som
man gennem de hidtidige erfaringer er nået frem til er mere hensigtsmæssige.
FA bakker i særlig grad op om to af forslagene:
1. At Danmarks Akkrediteringsinstitution får udvidet mulighed for at udføre
vurderingsopgaver i forhold til
a. SU-vurderinger af private uddannelser
b. Vurderingsopgaver i udlandet og af private uddannelser
c. Niveauplacering af ikke-offentligt anerkendte uddannelser i kvalitetsrammen for livslang læring
2. At kriterierne for institutionsakkreditering også skal omfatte kvalitetssikring af prøve- og eksamenssystemet.
Med hensyn til det første punkt støtter FA især forslaget om at give Danmarks
Akkrediteringsinstitution mulighed for at indplacere ikke-offentligt anerkendte
uddannelser i forhold til niveauerne i kvalitetsrammen for livslang læring, og at
udbydere af ikke-offentligt anerkendte uddannelser vil få mulighed for at ansøge om at få vurderet niveauet af deres uddannelser. Vurderingen bør efter
vores opfattelse bygge på samme parametre som offentligt udbudte uddannelser, herunder uddannelsens beskrivelse, studiebelastning, læringsmål, udbytte
samt NQF-niveau. Vurderingskriterierne kan med fordel bygge på en europæisk
model, som vil gøre det muligt at sammenligne fx private og offentlige finansfaglige uddannelser på tværs af EU-lande.
Vel vidende at en sådan indplacering ikke er ensbetydende med offentlig anerkendelse eller krav om merit eller adgang til optagelse i forhold til offentlige
uddannelser, så vil det dog øge gennemsigtigheden og dermed en nemmere og
mere effektiv proces i forhold til realkompetencevurderinger, hvilket bidrager til
at undgå dobbeltuddannelse. Det er endvidere vores opfattelse, at en sådan
indplacering kan medvirke til at øge en medarbejders mobilitet på tværs af uddannelsessystemet og erhvervsområder. FA håber, at forslaget må blive første
skridt til fuld anerkendelse af udvalgte private uddannelser.

SAG. NR:
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For så vidt angår det andet punkt er FA enig i den vurdering, som blev fremlagt
i den internationale evaluering af Danmarks Akkrediteringsinstitution i 2016,
nemlig at bedømmelse og eksamination af studerende er en del af den samlede
læringsproces. Dette bør derfor indgå som led i den samlede institutionelle kvalitetssikringsarbejde og herunder være omfattet af ekstern kvalitetssikring.
Med venlig hilsen
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