Se vedlagte høringsliste

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner
(Justering af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutioner fra institutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkrediteringsinstitutions udbud af vurderingskompetence m.v.)
Uddannelses- og Forskningsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om
ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner i høring.
De foreslåede ændringer har navnlig til formål at forenkle og justere rammerne for
institutionsakkreditering på grundlag af de hidtidige erfaringer med overgangen fra
uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering. Lovforslaget er samtidig en
del af opfølgningen på Uddannelses- og Forskningsministeriets dialog med uddannelsesinstitutionerne om muligheder for afbureaukratisering. Derudover følges der
med lovforslaget op på en af anbefalingerne i Censorudvalgets rapport »Et fremtidssikret censorsystem« fra januar 2017.
Udkastet til lovforslag indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:


Maritime uddannelsesinstitutioner, der ikke udbyder videregående uddannelse, foreslås undtaget fra institutionsakkreditering.



Det foreslås fastsat i loven, at de videregående uddannelsesinstitutioner som
udgangspunkt kun kan udbyde uddannelser, som hører under fagområder eller
videnskabelige områder, som institutionerne udbød uddannelser inden for, da
institutionsakkrediteringen blev påbegyndt. Der foreslås dog en procedure, så
uddannelsesinstitutionerne under visse betingelser kan få mulighed for at udbyde uddannelser inden for nye fagområder eller videnskabelige områder.



Det foreslås, at uddannelsesinstitutioner, der har påbegyndt institutionsakkreditering, får mulighed for at vælge mellem at afvente institutionsakkrediteringen eller at opnå en uddannelsesakkreditering i forbindelse med godkendelse
af nye uddannelser eller uddannelsesudbud. Der bliver hermed mulighed for
en hurtigere godkendelsesproces.



Det foreslås desuden, at retten til at udbyde en uddannelse kan bortfalde, hvis
der ikke har været aktivitet på en uddannelse i en periode på 5 år.
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Den maksimale periode, hvor der gives betinget positiv institutionsakkreditering, foreslås forlænget fra 2 til 3 år.



Den maksimale udpegningsperiode for studenterrepræsentanterne i Akkrediteringsrådet foreslås forlænget fra 2 til 3 år.



Det foreslås, at Danmarks Akkrediteringsinstitution får udvidet mulighed for
at udføre vurderingsopgaver som indtægtsdækket virksomhed i forhold til:
- SU-vurderinger af private uddannelser.
- Vurderingsopgaver i udlandet og af private uddannelser.
- Niveauindplacering af ikke-offentligt anerkendte uddannelser i kvalifikationsrammen for livslang læring.



Det foreslås, at uddannelses- og forskningsministeren i særlige tilfælde kan
udskyde fristen for, hvornår en uddannelsesinstitution senest skal have gennemgået institutionsakkreditering.



Endvidere foreslås det, at der fastsættes regler, der forholder sig til uddannelsesinstitutioners akkrediteringsmæssige status i forbindelse med en sammenlægning. Der lægges bl.a. op til, at uddannelsesinstitutioner, der sammenlægges, kan videreføre deres akkrediteringsmæssige status i en overgangsperiode
efter sammenlægningen.



Som opfølgning på Censorudvalgets rapport »Et fremtidssikret censorsystem«
foreslås det, at kriterierne for institutionsakkreditering også vil omfatte kvalitetssikring af prøve- og eksamenssystemet. Det er hensigten, at den foreslåede
ændring skal indfases, når uddannelsesinstitutionerne påbegynder en institutionsakkreditering for anden gang.
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Lovforslaget indeholder derudover enkelte yderligere ændringer af mere teknisk
karakter.
Endeligt lovforslag forventes fremsat for Folketinget primo oktober 2017 (oktober I
– åbningsugen).
Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsportalen.
Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet senest:
Mandag den 21. august 2017, kl. 16.00.
Høringssvar sendes til "hoeringssvar@ufm.dk" med angivelse af ”akkreditering” i
emnefeltet.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Louise Kornmaaler, lok@ufm.dk,
tlf. 7231 8038, eller 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 høringsSide
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svar – oversendes til Folketinget med henblik på offentliggørelse på Folketingets
hjemmeside.

Med venlig hilsen

Ulf Melgaard
Kontorchef
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