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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov 
om adgangsregulering ved videregående uddannelser 

(Begrænsning af dobbeltuddannelse) 

Akademikerne har fra Uddannelses- og Forskningsministeriet modtaget 

udkast til forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved 

videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse) til hø-

ring. Akademikerne har udsendt udkastet til høring i medlemsorganisa-

tionerne og skal på den baggrund fremkomme med bemærkninger. 

 

Grundlæggende finder Akademikerne det samfundsmæssigt en forkert 

vej at betræde, at der med lovforslaget nu indføres brugerbetaling for 

ordinær uddannelse, for så vidt angår personer, der har gennemført en 

videregående uddannelse på samme niveau som den uddannelse, der 

søges optagelse på.  

 

Akademikerne efterlyser i det hele taget en mere ambitiøs uddannelses-

politik, hvor uddannelse igen ses som nøglen til vækst og velfærd. Vi 

har som samfund brug for at skabe gode og fleksible uddannelsesmulig-

heder, ikke at forringe dem.  

 

Der synes ikke i lovudkastet at være taget højde for adfærdsændring for 

studieskiftere inden afsluttet uddannelse. Akademikerne ser en over-

hængende risiko for, at bachelorstuderende, der overvejer at skifte ud-

dannelsesspor, vil blive tvunget til at droppe ud af uddannelsen, selvom 

der måske kun mangler få ECTS-point i at kunne færdiggøre bachelor-

graden. Det kan vise sig at være en ringe brug af samfundets uddannel-

sesressourcer, hvis studerende tvinges til at spekulere på den måde, 

fordi de ønsker at skifte til anden uddannelse.    

 

Akademikerne skal i stedet foreslå, at man udvider den nuværende be-

stemmelse, der gælder for personer med en kandidatuddannelse, til 

også at gælde for personer med en afsluttet videregående uddannelse 

der søger optagelse på en anden videregående uddannelse på samme 

eller lavere niveau. Bestemmelsen indebærer, at personer med en kan-

didatgrad, der ønsker optagelse på en uddannelse, kun kan blive opta-

get i det omfang, der er ledige pladser på den pågældende uddannelse.   
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Akademikerne er enig i nødvendigheden af at give mulighed for dispen-

sation, sådan som det beskrives i bemærkningerne til lovforslaget, bl.a. 

i tilfælde af helbredsmæssige årsager, forældet videregående uddannel-

se og samfundsmæssige hensyn, fx en særlig arbejdsmarkedsefter-

spørgsel efter en given type uddannelse. Akademikerne skal i forlængel-

se heraf foreslå, at muligheden for dispensation udvides til også at om-

fatte andre relevante forhold, der eksempelvis kan opfanges ved hjælp 

af brug af motiveret ansøgning til en ny uddannelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

Birgit Bangskjær 
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