Universiteterne

Følgebrev til bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser
tilrettelagt på heltid
17. januar 2022

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i perioden fra den 4. november 2021 til
den 3. december 2021 foretaget ekstern høring over et udkast til en revideret bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid.
Styrelsen henviser til Lovtidende, hvor bekendtgørelsen er udstedt med nr. 35 af
13. januar 2022 – bekendtgørelsen kan findes på følgende link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/35
Generelle bemærkninger
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har noteret sig en stor utilfredshed med de i
høringsversionen forslåede ændringer til § 7 om specifikke adgangskrav og § 30
om sprogkrav. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har på denne baggrund besluttet, at disse forslåede ændringer til § 7 og § 30 ikke gennemføres.
Det betyder, at der fortsat vil gælde et dobbeltkrav i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav om engelsk på B-niveau og et sprogkrav, jf. § 36, for de uddannelser, hvor undervisningen helt eller delvist gennemføres på engelsk.
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Styrelsen bemærker, at intentionen med udkastet til ændringen var at foreslå en
løsning, der ophævede dobbeltkravet, så kravet om engelsk B - som alle bacheloruddannelser har - kun skulle reguleres som et specifikt adgangskrav og ikke også
som et sprogkrav.
Særlige bemærkninger til bestemmelserne
Til § 8 bemærkes, at formålet med stk. 3, sidste led, er, at institutionerne kan fastsætte karakterkrav på uddannelser, uanset at der ved optagelsen ikke anvendes
kvoter, fordi kvotesystemet kun bringes i anvendelse, når en uddannelse har adgangsbegrænsning. Institutionerne skal derfor kunne fastholde et karakterkrav på
uddannelser, hvor de kan optage alle kvalificerede ansøgere.
Til § 9, stk. 3, bemærkes, at ansøgere, der bliver betinget optaget, mister deres
studieplads, hvis deres karaktergennemsnit skal genberegnes, og det genberegnede gennemsnit ligger under grænsekvotienten for den pågældende uddannelse.
Hvis ansøgeren har søgt optagelse i kvote 2 og kunne have været betinget optaget i kvote 2, fastholder ansøgeren derimod pladsen. Det skyldes, at ansøgeren
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ikke selv beslutter, om de optages betinget i kvote 1 eller 2, og ansøgere i situationer, hvor de er optagelsesberettigede i både kvote 1 og 2, tilbydes plads via kvote
1.
Til § 15, stk. 6, er ”ledige studiepladser” ændret til ”resterende studiepladser”.
Til § 16, stk. 2, og § 34, stk. 3, der det indsat, at varslingen regnes fra 1. februar.
I § 36 er der i stk. 1, indsat en bestemmelse om, at universitetet kan beslutte, at
kravet om Engelsk på B-niveau kan erstattes af en sprogtest. Desuden er der indsat et nyt stk. 2, som vedrører uddannelser, hvor der i op til 49 % af uddannelsens
ECTS-omfang undervises på engelsk. I stk. 3, er endvidere fastsat, at en sprogtest kan erstatte kravet om Engelsk på A-niveau. Endeligt er der i stk. 4, indsat
hvorfra en varsling regnes.
Det bemærkes, at kravet om, at ansøgeren skal have mindst 3,0 i karaktergennemsnit i engelsk B er fjernet, så sprogkravet flugter med sprogkravet på erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne.
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