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GL’s svar til udkast til bachelorbekendtgørelsen og
kandidatbekendtgørelsen

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har bedt
om GL’s eventuelle kommentarer til udkast til nye adgangsbekendtgørelser til
bachelor- og kandidatuddannelser.

Generelt noterer GL sig, at ændringerne i udkastene både handler om
forenklinger – bl.a. udtrykt i opdelingen i to bekendtgørelser – og
konsekvenser af administrativ praksis. Til sidste kategori hører fjernelsen af
kvote 1b og betinget garanti for studieplads i kvote 2, der ifølge høringsbrevet
ikke har været anvendt hidtil.

GL tager disse og øvrige ændringsforslag i udkastene til efterretning. Dog er
det vigtigt at understrege, at GL forudsætter, at forslaget - om at flytte
bestemmelserne om vejledning af frafaldstruede studerende til
uddannelsesbekendtgørelsen - foretages indholdsmæssigt uændret.

Den særlige vejledning i gældende bekendtgørelses § 8 er vigtig for
frafaldstruede studerende, den må ikke undergå indholdsmæssige forringelser
i en administrativt tiltænkt forenkling ved overflytning til
uddannelsesbekendtgørelsen. GL nævner dette, fordi sporene fra de seneste,
mærkbare forringelser i de lovgivningsmæssige tiltag for vejledning af
studerende i ungdomsuddannelserne skræmmer.

Endelig er GL faldet over en enkelt forskel i bestemmelserne om
universiteternes varsling af ændrede optagelseskriterier. Det gælder § 20 Stk.
2, hvor det fremgår, at universiteterne skal varsle væsentlige ændringer i
optagelseskriterier for kvote 2 mindst 2 år, før de får virkning. For kvote 3 er
de samme varslingsbestemmelser fastsat til mindst 1 år, jf. § 21 Stk.2. GL
undrer sig over forskellen og foreslår, at der sker en samordning, så begge
svarer til fristen på 2 år i § 20 Stk. 2.
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