Se vedlagte høringsliste

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse)
Uddannelses- og Forskningsministeriet sender hermed ovennævnte udkast til lovforslag i høring.
Med lovudkastet foreslås det som en forsøgsordning at give universiteterne og de
videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og
Forskningsministeriets område mulighed for at ansøge uddannelses- og forskningsministeren om godkendelse til at udbyde allerede godkendte 2-årige heltidskandidatuddannelser som 4-årige kandidatuddannelser på særlige vilkår for personer i beskæftigelse (erhvervskandidatuddannelse).
Erhvervskandidatuddannelserne vil forudsætte, at den studerende under hele uddannelsesforløbet samtidig er i relevant beskæftigelse, enten hos en arbejdsgiver
eller som iværksætter med selvstændig virksomhed. Erhvervskandidatuddannelserne vil være med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og uden mulighed for
Statens Uddannelsesstøtte.
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Det er den enkelte uddannelsesinstitution, der skal beslutte, om den ønsker at udbyde en heltidskandidatuddannelse som erhvervskandidatuddannelse. På baggrund af de indkomne ansøgninger vil ministeren foretage en helhedsvurdering af,
hvilke heltidskandidatuddannelser der kan godkendes som erhvervskandidatuddannelser.
Det foreslås, at ministeren indledningsvist kan godkende op til 20 erhvervskandidatuddannelser. Efter en evaluering af ordningen, kan ministeren vælge at udvide
ordningen eller lade den helt eller delvist ophøre.
Det forventes fastsat, at ministerens beslutning om godkendelse vil ske på baggrund af en helhedsvurdering af følgende kriterier:
1.

En høj andel af de nyuddannede erhvervskandidater, der forventes at få
beskæftigelse på det private arbejdsmarked, herunder at der er en systematisk høj andel af de beskæftigede kandidater fra eksisterende heltidskandidatuddannelser, der har beskæftigelse i den private sektor.
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2. Faglig og geografisk spredning med henblik på at opnå erfaring fra forskellige uddannelsesinstitutioner og forskellige fagområder.
3. Et forholdsvist højt optag på den eksisterende heltidskandidatuddannelse,
således at det forventes, at uddannelsesinstitutionen kan opretholde både
et heltidskandidatudbud og et erhvervskandidatudbud.
4. En forholdsvis lav ledighed blandt nyuddannede fra den eksisterende heltidskandidatuddannelse, således at det kan forventes, at der vil være tilstrækkeligt med ansøgere, der er i relevant beskæftigelse.
5.

Eventuelle positive tilkendegivelser fra arbejdsmarkedsorganisationer,
herunder at de er interesseret i at ansætte bachelorer, der sideløbende med
ansættelsen gennemfører en erhvervskandidatuddannelse.

For en nærmere beskrivelse af ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning
henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 2.2.
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Endeligt lovforslag forventes fremsat for Folketinget i oktober 2017.
Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsportalen.
Uddannelses- og Forskningsministeriet skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet senest
tirsdag den 8. august 2017, kl. 12.00.
Høringssvar bedes sendt til hoeringssvar@ufm.dk med angivelse af ”Høring – erhvervskandidat”.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til den angivne postkasse.
Uddannelses- og Forskningsministeriet gør opmærksom på, at afgivne høringssvar,
herunder afsenders navn og e-mailadresse, som udgangspunkt efterfølgende offentliggøres på Høringsportalen, samt at svaret – sammen med de øvrige høringssvar – oversendes til Folketinget med henblik på offentliggørelse på Folketingets
hjemmeside.
Med venlig hilsen

Ulf Melgaard
Kontorchef
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