Universiteterne m.fl.

Følgebrev: Nye adgangsbekendtgørelser for universiteterne 2017

1. februar 2017

Uddannelses- og Forskningsministeriet fremsender her de følgende bekendtgørelser, der i går blev kundgjort i Lovtidende (www.lovtidende.dk):

Uddannelses- og
Forskningsministeriet
Jura og Internationale Forhold

•
•

Bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 om adgang til bacheloruddannelser
ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 om adgang til kandidatuddannelser
ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelserne træder i kraft i dag, den 1. februar 2017.
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Indholdsmæssige ændringer
Der er som følge af høringen foretaget følgende indholdsmæssige ændringer:

CVR-nr.

1. Bacheloradgangsbekendtgørelsens § 12, stk. 3, nr. 2, og kandidatadgangsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, nr. 2 (dispensation for ikke-anvendt uddannelse):

Sagsbehandler
Thomas Voigt Lund
Tel.
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Mail
tvl@ufm.dk

Bestemmelsen er ændret, således at der meddeles dispensation, hvis den gennemførte, videregående uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte bachelor- eller kandidatuddannelse. Det er således ikke en forudsætning, at
den gennemførte uddannelse ikke har været anvendt på arbejdsmarkedet; der er
alene tale om et tidsmæssigt kriterie.

Ref.-nr.

1680 5408

17/003447

2. Kandidatadgangsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, nr. 4 (dispensation for visse ansøgere optaget på bacheloruddannelse):
Bestemmelsen er præciseret således, at der for denne tidsbegrænsede dispensationsmulighed nu tages udgangspunkt i tidspunktet for ansøgerens optagelse på
bacheloruddannelsen. Dette har til formål, at studerende omfattet af bestemmelsen
ikke mister deres ret til optagelse på kandidatuddannelsen, selvom de pågældende
bliver forsinket, eksempelvis på grund af orlov (sygdom, barsel m.v.). § 28, stk. 3, i
høringsudgaven af kandidatadgangsbekendtgørelsen udgår derfor, mens § 28, stk.
4 og 5, i høringsudgaven bliver stk. 3 og 4.
Bemærkninger til bekendtgørelsernes indhold i øvrigt
Med de nye adgangsbekendtgørelser udmøntes bemyndigelsen i lov nr. 1742 af 27.
december 2016 til at fastsætte regler om begrænsning af dobbeltuddannelse. Der
henvises i den forbindelse til bemærkningerne til lovforslag L 691 samt Uddannel-
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ses- og Forskningsministeriets hjemmeside2. Ministeriet lægger i forlængelse heraf
til grund, at universiteterne i fornødent omfang justerer deres kvote 2-kriterier i
overensstemmelse med de nye retlige rammer3.
Det bemærkes, at det er den gennemførte uddannelses tidsmæssige normering og
niveau på det tidspunkt, hvor ansøgeren gennemførte uddannelsen, der lægges til
grund ved vurderingen af, om reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse finder anvendelse. Det bemærkes hertil, at mellemlange, videregående uddannelser
som udgangspunkt betragtes som værende på niveau med professionsbacheloruddannelser (bachelorniveau).
Ansøgere fra sommeroptagelsen 2016, der er tildelt en ventelisteplads (standbyplads) gældende for sommeroptagelsen 2017 til en professionsbachelor- eller en
bacheloruddannelse, bevarer denne plads, uanset om ansøgeren allerede har gennemført en videregående uddannelse.
For så vidt angår bacheloradgangsbekendtgørelsens § 12, stk. 3, nr. 3, og kandidatadgangsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, nr. 3, (den gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet), skal det bemærkes, at der er tale om en dispensationsbestemmelse med et anvendelsesområde, der må forventes at være meget begrænset. Bestemmelsen er således fortrinsvist tænkt anvendt, hvor f.eks. ændrede
krav fra en autorisationsmyndighed medfører, at personer, der har gennemført en
videregående uddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, ikke længere kan
opnå autorisation til at anvende uddannelsen på arbejdsmarkedet, eller hvor uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som på
grund af teknologisk eller anden, lignende udvikling er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort.

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Det er således ikke tilstrækkeligt til at meddele dispensation i henhold til bacheloradgangsbekendtgørelsens § 12, stk. 3, nr. 3, eller kandidatadgangsbekendtgørelsens
§ 11, stk. 3, nr. 3, at den gennemførte uddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret (herunder som følge af udskiftning af et eller flere
fagelementer), at uddannelsens fagelementer løbende er blevet ændret som følge af
teknologisk og/eller faglig udvikling, eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret.
Afslutningsvist bemærkes, at det er uddannelses- og forskningsministeren, der
træffer beslutning om undtagelse af uddannelser fra begrænsning af dobbeltuddannelse ("positivlisten"), jf. bacheloradgangsbekendtgørelsens § 12, stk. 2, og kandidatadgangsbekendtgørelsens § 11, stk. 2. Beslutning om undtagelse træffes på
baggrund af objektive kriterier fastsat af ministeriet. Det er således ikke nødvendigt, at uddannelsesinstitutionerne fremsender forslag om undtagelse af konkrete
uddannelser til ministeriet.
Med venlig hilsen

Thomas Voigt Lund
Specialkonsulent

2 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/begransning-afdobbeltuddannelse
3 http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l69/spm/78/index.htm#nav
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