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Udkast 

 

GL’s svar til udkast til ”Forslag til lov om ændring af universitetslo-
ven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorud-
dannelser, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenud-
dannelsesstøtte (SVU) 

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har bedt om GL’s eventuel-
le kommentarer til ovenstående lovudkast med svarfrist senest 15. maj 2013. 
 
Generelt er GL meget bekymret over udsigten til, at lovforslaget lægger op til 
at afskaffe faglig supplering ved overgangen fra bacheloruddannelserne til 
kandidatuddannelserne. Faglige suppleringskurser er ofte en forudsætning for, 
at professionsbacheloren og universitetsbacheloren er i stand til at gennemføre 
sin kandidatuddannelse. Ved at afskaffe muligheden for faglig supplering 
frygter GL, at det faglige niveau på kandidatuddannelserne risikerer at falde 
og i værste fald vil kunne resultere i et reelt fagligt kvalitetstab.    

GL tilslutter sig initiativer, der sigter på at styrke fremdrift i studierne ved at 
eliminere barrierer for de studerendes uddannelsesforløb. Potentialet er til ste-
de; det viser de meget forskellige gennemsnitlige studiegennemførelsestider 
på universiteterne.  
 
GL går også ind for at sikre en aktiv studiekultur. I lovforslaget kommer det til 
udtryk ved, at universiteterne og de videregående uddannelsesinstitutioner får 
pligt til at tilmelde de studerende til uddannelsens fag og eksamener, svarende 
til 60 ECTS for hvert studieår. De studerende får for deres del ikke længere 
mulighed for at afmelde sig eksamen, medmindre særlige forhold taler for det. 
 
GL støtter forslaget under forudsætning af, at universiteterne og de studerende 
går i tæt dialog om at drøfte betydningen og konsekvenserne af forslaget, så-
ledes at parterne i fællesskab afstemmer forventninger til, hvad der ligger i 
vurderingen af aktiv studiekultur og god studieadfærd. 

Derudover slutter GL op om initiativer, der hindrer unødig studietids-
forlængelse, fx ved at universiteterne forpligtes til at arbejde sammen om at 
sikre de studerende bedre meritmuligheder ved studieskift og ved studieop-
hold på andre uddannelsesinstitutioner. 

Endelig henviser GL til høringssvaret fra akademikerne, som vi tilslutter os 
for øvrige bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. 

     

Med venlig hilsen 
Gorm Leschly 
Formand 


