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Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 
Bredgade 43 
1260 København K 
Att.: Lene Britt Boisen 

Høring over ny lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og 
ændring af en række uddannelseslove; ”Sagsnr. 12/092795”. 
 
Landbrug & Fødevarer har med tak modtaget ovennævnte lovforslag i høring. Som repræsentant 
for en forsknings- og uddannelsestung sektor har vi følgende bemærkninger til lovforslaget: 
 
Generelle bemærkninger 
Ved organisering af akkrediteringssystemet i forhold til universiteterne er det helt centralt, at 
systemet tager udgangspunkt i den nødvendige tætte sammenhæng mellem forskning og 
uddannelse. Et sådant velfungerende samspil mellem forskning og videregående uddannelse 
skaber universitetskandidater af høj kvalitet, der igen bidrager til værdiskabelse i samfundet. 
Samtidig udvikler forskningsbaseret uddannelse innovative kandidater, der selvstændigt tager 
ansvar for egen faglig udvikling og er håndteret i at håndtere komplekse problemstillinger. 
 
Ved fremtidige akkrediteringer af lange videregående uddannelser er det derfor fortsat essentielt, at 
uddannelserne - altid - skal have ophæng i opdaterede forskningsmiljøer. 
 
Samtidig kan vi generelt anbefale, at der i forbindelse med akkrediteringer af uddannelser – gerne i 
udbygget form - tages udgangspunkt i systematiske markedsundersøgelser af 
beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse, herunder navnlig i den private sektor. 
Baggrunden herfor er, at udviklingen i udbuddet af nye uddannelser ikke nødvendigvis har afspejlet 
arbejdsmarkedets behov. 
 
Endelig kan vi på det generelle plan anbefale, at der i forbindelse med akkrediteringer fortsat 
fokuseres på ”studieintensitet”, herunder antal timer – altså hvad man med rette kan forvente for 
heltidsstudier.  
 
Specifikke bemærkninger 
Vi er principielt enige i lovforslagets hovedsigte, at ressourcerne kan bruges bedre på at lade 
akkrediteringen omfatte hele institutioner og samtidig målrette kontrolindsatsen mod uddannelser 
med eventuelle særlige kvalitets- og relevansproblemer. Det nuværende system var meget tungt 
administrativt.  
 
Men med overgangen til institutionsakkreditering risikerer man en anden suboptimering, som der 
bør tages hånd om. På relativt smalle beskæftigelsesområder oplever vi, at der oprettes nye 
overlappende uddannelser ved andre uddannelsesinstitutioner med det resultat til følge, at 
kompetencer udvandes og studentertallet falder - måske til under kritisk masse. Det bør sikres, at 
man ud fra en national betragtning kan stoppe oprettelsen af overlappende uddannelser, hvor det 
er påkrævet. Det kan f.eks. ske ved en særlig bemyndigelse til Styrelsen for Universiteter og 
Internationalisering, ligesom det skal være et krav, at universiteterne ved oprettelse af nye 
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uddannelser automatisk informerer/koordinerer med andre universiteter med beslægtede 
uddannelser. 
 
Ligeledes finder vi det positivt, § 5,stk.3, at der som led i institutionsakkrediteringen foretages en 
undersøgelse og vurdering af, om kvalitetssikringssystemerne i praksis leverer kvalitet og relevans 
på uddannelsesniveauet. 
 
Endelig kan vi tilslutte os, at de tværgående evalueringer, som EVA udfører, fortsættes og udvides 
til også at omfatte universitetsområdet. 
 
Det interessante bliver, når kravene til uddannelsesinstitutionernes kvalitetssikringssystemer skal 
sættes op. Vi oplever i dag alt for ofte at blive inddraget for sent i udviklingen af nye uddannelser, 
og at beskæftigelsesmulighederne ikke undersøges eller dokumenteres tilstrækkeligt.  
 
Måtte der være behov herfor, uddyber vi selvfølgelig gerne vores høringsbemærkninger.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
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Afdelingsleder 
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