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Høring over udkast til en række bekendtgørelser - op-
følgning på ændring af universitetsloven (studiefrem-
drift) 

Akademikerne har fra Styrelsen for Videregående Uddannelser modtaget 
udkast til en række bekendtgørelser – opfølgning på ændring af univer-
sitetsloven (studiefremdrift) til høring. Akademikerne har udsendt be-
kendtgørelsesudkastene til høring i medlemsorganisationerne og skal på 
den baggrund fremkomme med bemærkninger. 
 
Bekendtgørelsesændringerne er udløbere af regeringens SU- og studie-
fremdriftsreform. Akademikerne er i udgangspunktet enig i behovet for 
tiltag, der kan understøtte en mere hensigtsmæssig studiefremdrift. For 
der er vitterligt store forskelle i de gennemsnitlige studietider mellem 
landets universiteter.  
 
Dog har Akademikerne et væsentligt forbehold. Hensynet til hurtig stu-
diefremdrift må aldrig sættes over hensynet til uddannelsernes kvalitet 
og faglige niveau.  
 
I forlængelse heraf skal Akademikerne anbefale, at der efter passende 
tid følges op med en evaluering af, hvorledes kvaliteten af uddannelser-
ne påvirkes af studiefremdriftsreformens forskellige tiltag. Ikke mindst 
hvorledes kvaliteten af uddannelserne påvirkes af den styrkede økono-
miske incitamentsstyring ved den nye færdiggørelsesbonusordning, som 
er indført med studiefremdriftsreformen.    
 
Bachelorhegnet  
Akademikerne finder det positivt, at der nu indføres bedre mulighed for, 
at bachelorstuderende med nødvendige faglige forudsætninger, kan 
gennemføre fag eller fagelementer på en kandidatuddannelse.  
 
Samtidig noterer Akademikerne med tilfredshed – og i tråd med bache-
lorers retskrav - at bachelorstuderende, der optages på et fag på en 
kandidatuddannelse, automatisk får ret til at fortsætte på pågældende 
kandidatuddannelse efter bachelorgraden er bestået. 
 



 

Side 2 af 3 Supplerende uddannelsesaktivitet 
Akademikerne er enig i det hensigtsmæssige med en større fleksibilitet i 
overgangene mellem (professions)bachelor- og kandidatuddannelser. I 
forhold til at kunne fastholde det faglige niveau på kandidatuddannel-
serne må en sådan fleksibilitet nødvendigvis understøttes med mulighed 
for faglig supplering, hvis den modtagende institution finder dette på-
krævet.  
 
På den baggrund er Akademikerne meget tilfreds med, at universiteter-
ne kan fastsætte krav om supplerende uddannelsesaktivitet. Endvidere, 
at et sådant forløb kan placeres inden studiestarten på kandidatuddan-
nelsen og sideløbende med kandidatuddannelsens første semester.  
 
Merit og forhåndsmerit  
Akademikerne støtter helt overordnet den foreslåede opstramning af 
meritprocedurer og -praksis i de respektive bekendtgørelser, herunder 
hensigten om at skabe klare rammer for forhåndsmerit ved studieophold 
på en anden uddannelsesinstitution som led i den nuværende uddannel-
se. Akademikerne støtter endvidere, at institutionerne fremover skal 
offentliggøre statistik over afgørelser om merit og forhåndsmerit, såle-
des at udviklingen kan følges.  
 
Ligeledes støtter Akademikerne, at det nu som noget nyt fremgår, at 
universiteterne så hurtigt som muligt skal træffe afgørelse om merit for 
beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb på 
samme niveau. Og endelig støtter Akademikerne opstramningen, der 
betyder, at uddannelsesansøgere er pligtige til at oplyse om - og søge 
merit for - beståede uddannelseselementer fra tidligere uafsluttede ud-
dannelsesforløb.  
 
Automatisk eksamenstilmelding 
Universitetet skal sikre, at den studerende inden påbegyndelsen af hvert 
studieår er tilmeldt fag på uddannelsens relevante studietrin, svarende 
til 60 ECTS (eller 30 ECT pr. halvår). Ligeledes at tilmelding skal ske 
uanset studerende mangler at bestå fag fra foregående studieår.  
 
Bestemmelsen vil givet have en positiv effekt i forhold til at skabe en 
klarere forventningsafstemning med de studerende om god studiead-
færd. Men Akademikerne kan dog være bekymret for, at forslaget har 
nogle uheldige konsekvenser for læringsudbyttet og studiemiljøet, hvor-
for Akademikerne skal anbefale en evaluering af bestemmelsens effekt 
efter 3 år. 
 
Studiestartsprøve 
Akademikerne finder det fornuftigt, at universiteterne får mulighed for 
at indføre studiestartsprøver, som studerende tidligt på første semester 
skal bestå for at kunne fortsætte. En studiestartsprøve vil kunne skabe 
hurtig afklaring for den studerende om, hvorvidt studievalget er det rig-
tige samt hjælpe til en hurtig beslutning om eventuelt studieskift. 
 
 



 

Side 3 af 3 Vinteroptag 
Akademikerne finder det positivt, at der nu åbnes op for, at universite-
terne kan beslutte at optage studerende til bacheloruddannelserne med 
studiestart i forårssemesteret.  
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