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Følgebrev til adgangsbekendtgørelsen

28. februar 2020

Folketinget har vedtaget lovforslag L 96 om ophævelsen af reglen om begrænsning af adgangen til dobbeltuddannelse (uddannelsesloftet).
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Det fremgår endvidere af den vedtagne lov, at kandidatreglen genindføres, således at retstilstanden nu bliver rullet tilbage til de regler, der var gældende, før uddannelsesloftet blev indført i 2017.
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Ovenstående har medført ændringer i bekendtgørelse nr. 23 af 9. januar 2020 om
adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen).
Ændringerne har medført, at der er udstedt en ny hovedbekendtgørelse (nr. 153 af
26. februar 2020), som er vedhæftet.
Loven indeholder ikke nogen overgangsordninger, hvilket medfører, at ansøgere
med en gennemført kandidatuddannelse (dansk såvel som udenlandsk) kun kan
blive optaget, hvis der er ledige pladser på uddannelsen. Dette gælder fra og med
sommeroptaget 2020.
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Kandidatreglen genindføres i sin helhed, dvs. at uddannelsesinstitutionerne får
kompetence til at dispensere fra kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige
forhold.
Det er hensigten, at dispensationsmuligheden skal fortolkes indskrænkende og
således have et snævert anvendelsesområde, det vil sige begrænset til ansøgere,
der kan dokumentere, at de ikke har mulighed for at anvende den tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.
Endelig bemærker styrelsen, at fristen for at ansøge om dispensation fra kandidatreglen i § 2 er 15. marts.
Bilag 3
Bilaget er udgået i sin helhed, idet det omfattede positivlisten, der alene havde
relevans for det nu ophævede uddannelsesloft.
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Styrelsen har i øvrigt følgende bemærkninger til den nye bekendtgørelse:
§ 18 (meddelelse af afgørelse)
Styrelsen har ændret bestemmelsen sådan, at det nu fremgår, at ansøgere med
handicap kan få tidligere meddelelse efter bestemmelsen, i modsætning til tidligere hvor det fremgik, at ansøgere med funktionsnedsættelse kunne få tidligere svar.
Begrebet "ansøgere med handicap" skal således forstås og fortolkes i overensstemmelse med de almindelige regler herom, dvs. ansøgere med en varig eller
langvarig funktionsnedsættelse.
§ 35 (overflytning)
Bestemmelsen har fået et nyt stk. 4, der fastlægger, at § 40 finder anvendelse ved
ansøgning om overflytning. De tidligere stk. 4 og 5 er nu blevet henholdsvis stk. 6
og stk. 5.
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§ 36 (studieskift)
Af bekendtgørelsestekniske grunde har styrelsen ændret rækkefølgen for stk. 3 og
4, der nu er blevet til henholdsvis stk. 4 og stk. 3.
Bilag 2
Under punkt 3 i bilaget stod der kun en uddannelse i den gamle bekendtgørelse
(veterinærmedicin). Denne uddannelse er blevet flyttet til det sundhedsvidenskabelige område. Punkt 3 er derfor blevet slettet, og det sundhedsvidenskabelige og
det teknisk-videnskabelige område er blevet rykket et nummer op.
Hvis I har nogen bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen

Charlotte Løchte
Specialkonsulent
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