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Høring over udkast til bekendtgørelse om akkredite-

ring af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser 

Akademikerne har fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse modtaget 

udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelses-

institutioner og godkendelse af videregående uddannelser til høring. Aka-

demikerne har udsendt udkastet til høring i medlemsorganisationerne og 

skal på den baggrund fremkomme med bemærkninger.  

 

Som opfølgning på evalueringen af institutionsakkreditering fra december 

2018, er der foretaget ændringer af bekendtgørelsens bilag 1: Kriterier 

for institutionsakkreditering. Endvidere er der som opfølgning på rege-

ringsudspillet ”Justering af engelsksprogede uddannelser” indføjet skær-

pede kriterier i bekendtgørelsens bilag 4: Kriterier for prækvalificering af 

nye uddannelser.  

 

Akademikerne er enig i hensigten med ændringerne i akkrediteringsbe-

kendtgørelsens bilag 1, nemlig at få skabt en forenkling af kriterierne for 

institutionsakkreditering, der gør det muligt for institutionerne at ned-

bringe dokumentationsbyrden i forbindelse med institutionsakkreditering.  

 

Akademikerne ser den seneste forenkling som en naturlig konsekvens af 

de indhøstede erfaringer, man har gjort sig i akkrediteringssystemet siden 

indførelsen af uddannelsesakkreditering tilbage i 2007, og som fra 2013 

blev erstattet af de nye institutionsakkrediteringer. Akkrediteringssyste-

met har således siden sin begyndelse været under stadig udvikling hen 

mod et mere enkelt og dermed mindre bureaukratisk og administrativt 

tungt akkrediteringssystem. Hvorvidt den rigtige balance nu er fundet 

mellem dokumentationskrav og værdi for uddannelseskvaliteten, må de 

fremtidige erfaringer vise på institutionerne.  

 

De nye skærpede kriterier for nye engelsksprogede uddannelser i akkre-

diteringsbekendtgørelsens bilag 4, finder Akademikerne forfejlede. Det er 

åbenlyst, at der skal være et behov for en ny uddannelse, hvad enten den 

udbydes på dansk eller engelsk. Men de nye skærpede kriterier tager ikke 

hensyn til, at hensigten med at udbyde engelsksprogede uddannelser er 
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Side 2 af 2 bl.a. at sikre, at universiteterne og øvrige videregående uddannelsesin-

stitutioner kan indgå i internationale uddannelsessamarbejder til gavn for 

de danske studerende, der rejser ud som del af deres uddannelse og for 

de danske studerende, der vælger at blive hjemme.  

 

Derfor skal Akademikerne i stedet foreslå, at de nye skærpede kriterier i 

bilag 4, erstattes af et kriterium om, at institutionerne i deres optagelses-

procedure skal sikre en rimelig balance i optaget af danske og udenland-

ske studerende, fx et max loft for udenlandske studerende på 40 pct. af 

uddannelsens optag.  
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