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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
(adgangsbekendtgørelse)
AC har den 19. januar 2007, fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling,
modtaget udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v.
ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) til høring. AC har udsendt forslaget til høring i medlemsorganisationerne og
skal på den baggrund fremkomme med bemærkninger.
AC er enig i behovet for en omlægning af bonus A-ordningen, således at danske
studerende ikke forfordeles i forhold til udenlandske studerende, der søger optagelse på et dansk studie. Ændringen betyder, at udenlandske studerende skal have
det samme antal højniveaufag for at få bonus som ansøgere med en dansk adgangsgivende uddannelse.
AC noterer sig, at der som konsekvens af velfærdsaftalen sker en justering af optagelsessystemet med henblik på tidligere studiestart. Ændringen medfører, at ansøgere med adgangsgivende eksamen, der er opnået op til to år før studiestart, får
mulighed for at gange eksamensresultatet med 1,08. AC hæfter sig ved de to år
som valgte skæringsdato, idet flere undersøgelser viser, at netop op til to ”mellemår”, mellem gymnasial uddannelse og studiestart på videregående uddannelse, forbedrer sandsynligheden for at gennemføre et studie. AC noterer sig endvidere, at
ordningen skal evalueres efter fire år.
AC skal afslutningsvis rette en kommentar til notat vedr. regeringens beslutning om
optagelsesregler for ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen til de
videregående uddannelser, dateret 21. december 2006. Her fremgår, at regeringen
i 2007 vil nedsætte et udvalg til at finde nye optagelsesregler til uddannelser med
høj adgangskvotient. AC er enig i behovet for at se på alternative optagelsessystemer til adgangskvotienter, men skal samtidig benytte lejligheden til at opfordre til,
at universiteterne i udstrakt grad får lov til selv at beslutte supplerende eller alternative optagelsessystemer. Således sikres, at optagelseskriterierne ligger tættest
muligt på uddannelserne.
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