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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven,
lov om videregående kunstneriske uddannelser og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse)
FA takker for høringen vedr. udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SUloven (Erhvervskandidatuddannelse).
FA byder generelt forslaget velkommen. Erhvervskandidatuddannelser vil
kunne yde et vigtigt bidrag til den tættere kobling mellem de lange videregående uddannelser og arbejdsmarkedets kompetencebehov, som FA og erhvervslivet længe har efterspurgt, og som samfundet har så stærkt brug for. Vi
byder det også velkomment, at ordningen vil give de studerende mere fleksible
muligheder for planlægning af deres uddannelsesforløb. Uddannelsessystemet
bør afspejle, at der er flere mulige veje til en uddannelse og karriere. FA vurderer også, at ordningen vil kunne styrke kandidaternes ”employability”, idet en
erhvervskandidat alt andet lige formentlig er mere sikker på fast-/fuldtidsansættelse umiddelbart efter endt studie end en heltidskandidat.
FA kan tilslutte sig, at der i første omgang bliver tale om en forsøgsordning, så
man kan opnå erfaringer med formen og vurdere, om det giver de ønskede resultater. FA kan også tilslutte sig de foreslåede krav til de studerendes beskæftigelse og kriterier for valg af erhvervskandidatuddannelser. FA vil foreslå, at
uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med udpegningen af erhvervskandidatuddannelser også analyserer efterspørgslen blandt de relevante bachelorstuderende.
FA er dog ikke begejstret for forslaget om, at universitetsbachelorernes retskrav til den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af deres bacheloruddannelse, ikke skal gælde for erhvervskandidatuddannelserne. FA mener, det er vigtigt for udfoldelsen af det fulde potentiale af erhvervskandidatuddannelsesordningen, at retskravet også kommer til at gælde i forhold til erhvervskandidatuddannelserne. FA mener i øvrigt, det er vigtigt, at retskravet
generelt bliver forlænget til at gælde i fx to år.
Uden retskrav til erhvervskandidatuddannelserne må det forudses, at universitetsbachelorerne vil holde sig tilbage fra at vælge disse uddannelser og i stedet
vælge den sikre vej - heltidskandidatuddannelsen. En forlængelse af retskravet
til fx to år vil endvidere give universitetsbachelorerne generelt et incitament til
at prøve sig selv af på arbejdsmarkedet i et par år, inden de skal beslutte, om
de vil fortsætte på kandidatuddannelsen – uanset om det er heltidskandidatuddannelsen eller erhvervskandidatuddannelsen. Hvis de vælger at fortsætte på
kandidatuddannelsen, vil deres erfaringer fra fuldtidsbeskæftigelsen gøre dem i

stand til langt bedre at orientere studierne mod arbejdsmarkedets behov. Det
vil være en gevinst for både de studerende og arbejdsgiverne. En forlængelse
af retskravet må endvidere forventes at medføre yderligere besparelser på de
offentlige uddannelsesbudgetter. Langt flere universitetsbachelorer vil dermed
direkte kunne afprøve, om bacheloruddannelsen rækker, og at de derfor måske
slet ikke har brug for at tage kandidatuddannelsen oveni.
FA er heller ikke begejstret for forslaget om, at den enkelte uddannelsesinstitution selv fastsætter de nærmere kriterier for, om optagelse af en ansøger på
erhvervskandidatuddannelsen skal ske inden for en bestemt periode fra afslutningen af den adgangsgivende bacheloruddannelse. FA mener, at der bør fastlægges fælles regler for dette på tværs af uddannelsesinstitutionerne, så ansøgningsproces og administration bliver så enkel og ens som muligt for såvel
studerende som virksomheder, uanset hvilket universitet der søges optagelse
på.
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