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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitu-
tioner  

Akademikerne har fra Uddannelses- og Forskningsministeriet modtaget 
udkast til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregå-
ende uddannelsesinstitutioner til høring. Akademikerne har udsendt ud-
kastet til høring i medlemsorganisationerne og skal på den baggrund 
fremkomme med bemærkninger.   
 
Akademikerne anerkender, at der med flere af de foreslåede lovændringer 
lægges op til en vis grad af afbureaukratisering til gavn for universiteter-
nes og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioners virksomhed. 
 
Akademikerne hæfter sig særligt ved de forslag til ændringer, der har til 
hensigt at skabe bedre synergi mellem censorinstitutionen og kvalitets-
sikringen af uddannelserne.  
 
Akademikerne støtter forslaget til lovændring om, at prøve- og eksamens-
området indarbejdes i kriterierne for institutionsakkreditering, således at 
det indføjes, at institutionerne skal anvende censorernes feedback syste-
matisk samt have fokus på, at prøve- og eksamenssystemet, herunder 
anvendelsen af censur, understøtter uddannelsernes videngrundlag, ni-
veau, indhold samt relevans. Akademikerne vurderer, at ændringen posi-
tivt vil være med til at understrege, at eksaminationen af studerende er 
en del af den samlede læringsproces. 
 
Ved overgangen fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering 
tilbage i 2013, foreslog Akademikerne, at der i loven om institutionsak-
kreditering skulle indsættes en bestemmelsen om, at uddannelser med 
særlige kvalitetsudfordringer kunne udtages til nærmere gennemgang.  
 
Det kan nu konstateres, at bestemmelsen ikke har været anvendt siden 
lovens vedtagelse. Derfor har Akademikerne i forbindelse med høringen 
af Censorudvalgets anbefalinger foreslået, at muligheden for at udtage 
uddannelser med særlige kvalitetsudfordringer skal kunne anvendes af 
censorkorpsene samtidig med, at korpsene gøres reelt landsdækkende. 



 

Side 2 af 2 Akademikerne hilser det således velkomment, at der med nærværende 
forslag til lovændring nu indføjes, at censorformandskaberne kan anmode 
uddannelses- og forskningsministeren om at udtage uddannelser med 
særlige kvalitetsmæssige udfordringer til gennemgang.  
 
 
Med venlig hilsen 

Birgit Bangskjær  
 


