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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universi-
tetsloven, lov om teknologioverførsel mv.  

AC har den 25. november 2010, fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, modtaget 
udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel 
mv. til høring. AC har udsendt udkastet til høring i medlemsorganisationerne og 
skal på den baggrund fremkomme med bemærkninger. 
 
AC vil gerne kvittere for, at der med de foreslåede ændringer lægges op til en til-
trængt sanering og ensretning i regelsættet for de danske uddannelsesaktiviteter, 
som foregår helt eller delvist i udlandet. Det forhold, at der kun er godkendt én fæl-
lesuddannelse i samarbejde mellem et dansk og udenlandske universitet, vidner om 
et alt for rigidt regelsæt, der hæmmer og begrænser universiteternes muligheder 
for at indgå i internationale uddannelsessamarbejder.  
 
Med de foreslåede ændringer vurderer AC, at der er fundet en fin balance mellem 
på den ene side at sikre de studerendes retssikkerhed og på den anden side at un-
derstøtte universiteternes internationale uddannelsesaktiviteter. I forlængelse heraf 
støtter AC, at der fremover gælder danske regler for den del af en uddannelse, der 
foregår i Danmark, og udenlandske regler for den del af uddannelsen der foregår i 
udlandet.  
 
AC skal dog opfordre til, at der også sker en ensretning for så vidt angår finansie-
ringsmodellerne for de internationale uddannelsesaktiviteter. AC skal foreslå, at 
man udbreder finansieringsmodellen for Erasmus Mundus kandidatuddannelser til 
også at omfatte andre danske uddannelsesaktiviteter, der delvist foregår i udlan-
det. En sådan ensretning af finansieringsmodellerne vil gøre det muligt for danske 
universiteter i større omfang end for nærværende at etablere uddannelsessamar-
bejder med universiteter i lande med brugerbetaling, idet de danske studerende vil 
få mulighed for at benytte udlandsstipendieordningen til at dække eventuelle stu-
dieafgifter. Hvis det nuværende krav om gensidig udveksling for disse typer af ud-
dannelsessamarbejder fortsat kommer til at være gældende, vil der fortsat være 
betydelige barrierer for universiteternes internationale uddannelsesaktiviteter.  
 
Specifikke bemærkninger vedr. ændring af universitetsloven: 
 
§ 3a, stk. 3 
AC støtter, at Erasmus Mundus kandidatuddannelser eller en anden dansk uddan-
nelse, der helt eller delvist foregår i udlandet, kan kvalitetssikres efter andre natio-
nale kvalitetssikringssystemer.  
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§ 3, stk. 4 
Som nævnt indledningsvist støtter AC sondringen, der betyder, at danske uddan-
nelsesregler gælder for de dele af en uddannelse, der foregår i Danmark, og uden-
landske uddannelsesregler gælder for de dele af en uddannelse, der foregår i ud-
landet.  
 
§ 3, stk. 5 
AC støtter afskaffelsen af den såkaldte 1/3-regel for hvor meget af en international 
uddannelse, der skal foregå i Danmark. Fjernelsen af kravet er en markant forenk-
ling, og som får AC’s fulde opbakning. 
 
§ 19, stk. 3-4 
Som nævnt indledningsvist finder AC det beklageligt, at der ikke lægges op til en 
ensretning på finansieringsmodellerne for de forskellige typer af internationale ud-
dannelsessamarbejder. AC skal foreslå, at man anvender finansieringsmodellen for 
Erasmus Mundus kandidatuddannelserne mere bredt, eventuelt at man i en periode 
laver en forsøgsordning med henblik på efterfølgende at kunne foretage en evalue-
ring af erfaringerne og konsekvenserne heraf.  
 
Specifikke bemærkninger vedr. ændring af lov om teknologioverførsel 
 
Ad § 2, nr. 1:  
AC finder, at den nye titel, som foreslås, både er mere dækkende og samtidig frem-
træder som et mere neutralt udtryk for den del af universiteternes aktiviteter, som 
er omfattet af loven. 
  
Ad § 2, nr. 2: 
AC finder det positivt, at den nu foreslåede formulering af formålsparagraffen gør 
"det omkringliggende samfund" til hovedbegrebet for den række af relationer, som 
universiteterne i henhold til loven kan indgå i.  
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