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Høring over udkast til vejledninger om akkreditering og god-
kendelse af eksisterende og nye universitetsuddannelser 

AC har den 1. februar 2010, fra ACE Denmark, modtaget udkast til vejledning om 
akkreditering og godkendelse af eksisterende og nye universitetsuddannelser til hø-
ring. AC har udsendt udkastet til høring i medlemsorganisationerne og skal på den 
baggrund fremkomme med bemærkninger. 
 
Vejledningen om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser ud-
mønter akkrediteringsbekendtgørelsen som var i høring i efteråret 2009. Det er 
glædeligt at se, at AC’s forslag til ændringer og justeringer for så vidt angår akkre-
diteringskriterierne i høj grad har fundet gehør.  
 
AC er som tidligere nævnt, enig i, at de første erfaringer med akkreditering af uni-
versitetsuddannelserne har vist et behov for forenkling i akkrediteringskonceptet. I 
den forbindelse vil AC gerne rose ACE Denmark for at have taget ejerskab i udvik-
lingen af et enklere akkrediteringskoncept. Med den foreslåede reduktion i antal kri-
terier, finder AC, at der er fundet en mere passende balance mellem behovet for at 
kunne vurdere uddannelsernes kvalitet og relevans, og hensynet til, at universite-
terne ikke unødigt bebyrdes med dokumentationsarbejde.  
 
Når det er sagt, savner AC fortsat, at der ved samme lejlighed bliver rettet op på 
de processuelle mangler ved godkendelse af særligt nye universitetsuddannelser. 
Erfaringerne viser, at vurderingen af nye uddannelsers relevans fortsat sker på et 
noget løst grundlag. Med de foreslåede bestemmelser, er det alene op til universite-
tet at invitere aftagersynspunkter ind i processen, hvilket ikke i tilstrækkelig grad 
kan garantere en bred og saglig vurdering af behovet for en ny uddannelse.  
 
Ud over aftagerpanelets involvering i behovsvurdering af nye uddannelser - kriteri-
um 1- skal AC foreslå, at der indføres en formaliseret og offentlig høringsproces i 
forbindelse med akkreditering og godkendelse af nye uddannelser. AC foreslår, at 
ACE Denmark skal høre relevante eksterne interessenter og aktører, der som led i 
godkendelsesprocessen kan tilkendegive synspunkter samt få mulighed for at frem-
lægge argumentation og dokumentation med henblik på at nuancere grundlaget for 
universitetets ansøgning.  
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