Uddannelsesinstitutioner m.v.

Følgebrev i forbindelse med udstedelsen af ny bekendtgørelse
om akademiuddannelser og ny bekendtgørelse om diplomuddannelser
Styrelsen har den 29. juni 2016 udstedt 2 nye bekendtgørelse: bekendtgørelse om
akademiuddannelser og bekendtgørelse med diplomuddannelser.
Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. august 2016 og har følgende nr. på retsinformation:
Bekendtgørelse nr. 1008 af 29. juni 2016 om diplomuddannelser, og bekendtgørelse nr. 1009 om akademiuddannelser.
Styrelsen kan oplyse, at bekendtgørelsernes § 5, stk. 3,er blevet revideret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 8 af 10. januar 2008 om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU)
og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne (rkvbekendtgørelsen).
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Af § 11 i rkv-bekendtgørelsen fremgår det, at en uddannelsesinstitution kan anerkende realkompetencer svarende til adgangskravet om mindst to års relevant erhvervserfaring, jf. § 15, stk. 3, i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (kaldet: vfv-loven), uanset hvornår disse kompetencer er
opnået.
Da vfv-loven blev vedtaget i 2000, tog Folketinget stilling til, hvilke adgangskrav
der skulle gælde for de omfattede uddannelser – videregående voksenuddannelser
(nu: akademiuddannelser), diplom- og masteruddannelserne.
Adgangskravene blev fastsat i lovens § 15 og i de specifikke lovbemærkningerne til §
15, stk. 3 og stk. 6, fremgår:
[...]Til stk. 3.
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal være opnået efter gennemført adgangsgivende uddannelse for at kunne være en del af adgangsbetingelserne til en videregående uddannelse i videreuddannelsessystemet for voksne.
Videreuddannelserne skal med udgangspunkt i deltagernes erhvervserfaring danne rammerne for et tæt samspil mellem teori og praksis. De voksnes erhvervs- og livserfaring skal
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spille en væsentlig rolle for den indholdsmæssige og pædagogiske tilrettelæggelse af videreuddannelserne. Det skal f.eks. være muligt at inddrage og perspektivere relevant erfaring i
løbet af en videreuddannelse og især i forbindelse med en videreuddannelses afgangsprojekt. Derfor forudsættes det, at erhvervserfaringen baserer sig på de kvalifikationer, der er
opnået gennem den adgangsgivende uddannelse. Denne mulighed for at inddrage erhvervsog livserfaring i et samspil med uddannelsen er også en væsentlig forudsætning for, at uddannelserne kan tilrettelægges i så relativt komprimerede, kompetencegivende forløb.[...]
[...]Til stk. 6, nr. 3.
Nr. 3: Efter forslaget i § 15, stk. 3, skal mindst 2 års relevant erhvervserfaring være
opnået efter gennemført adgangsgivende uddannelse for at kunne være en del af adgangsbetingelserne til en videregående uddannelse i videreuddannelsessystemet for voksne. Det kan
dog ikke udelukkes, at en adgangsgivende uddannelse vil kunne færdiggøres samtidig med
optjeningen af erhvervserfaringen. F.eks. kan det tænkes, at et sådant uddannelses- og videreuddannelsesforløb på nogle uddannelses- og beskæftigelsesområder ikke er usædvanligt
f.eks. som et led i en uddannelsesplan i virksomheden for den pågældende, hvorved tilknytningen til arbejdet fastholdes under videreuddannelsesforløbet, og erhvervserfaringen er på
et så kvalificeret niveau, at den vil kunne udgøre grundlaget for den uddannelse, der søges
optagelse på. Det kan også tænkes, at ansøgeren gennemfører supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskravene efter stk. 1, efter eller samtidig med optjening af erhvervserfaring. Det foreslås derfor i stk. 6, nr. 1, at undervisningsministeren,
når det er begrundet i særlige forhold, kan fastsætte regler om fravigelse af bestemmelsen
om, at erhvervserfaring skal være opnået, efter at den adgangsgivende uddannelse er gennemført.
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Kravet om 2 års erhvervserfaring er et mindstekrav. Det betyder, at der i forbindelse med
godkendelse af den enkelte uddannelse kan fastsættes et højere erhvervserfaringskrav, jf.
stk. 6, nr. 2.[...]
I 2007 blev der i alle Undervisningsministeriets (UVM) uddannelseslove indføjet
regler om individuel kompetencevurdering, herunder en bestemmelse om, at ministeren kunne fastsætte nærmere regler om kompetencevurderingen og krav til ansøgerens kvalifikationer. Herefter udstedte Undervisningsministeriet rkvbekendtgørelsen.
Med ændringen af bestemmelsen i § 5, stk. 3, i bekendtgørelse om akademiuddannelser og bekendtgørelse om diplomuddannelser kan institutionerne foretage realkompetencevurdering i overensstemmelse med reglerne i rkv-bekendtgørelsen
både i forhold til det faglige adgangskrav og i forhold til kravet om erhvervserfaring, når disse er optjent samtidigt.
Der tænkes på f.eks. følgende situation: En ansøger, som gennem en lang årrække
har fungeret som afdelingsleder med personaleansvar for en større gruppe ansatte,
søger optagelse på enten en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse. Pågældende har løbende kompetenceudviklet sig gennem diverse ikke formelt kompetencegivende forløb. Pågældende ansøger om individuel kompetencevurdering, idet
pågældende ikke opfylder de formelle uddannelseskrav i forhold til optagelse på
akademi-/diplomuddannelsen.
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Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at det uddannelsesforløb, som ansøgeren
har gennemført, uanset at det formelt set ikke udgør en kompetencegivende uddannelse, alligevel kan anerkendes i forhold til opfyldelse af adgangskravet om en
adgangsgivende uddannelse efter rkv-bekendtgørelsen, så kan institutionen ligeledes ankerkende den praksiserfaring, som er optjent sideløbende hermed. Dermed
vil begge adgangskrav være opfyldt samtidigt i forhold til optagelse på enten akademi- eller diplomuddannelsen.
Institutionerne skal være opmærksomme på, at en ansøger, der har gennemført en
adgangsgivende uddannelse, ikke kan opnå anerkendelse af den erhvervserfaring
som pågældende har optjent sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, da
den nye bestemmelses anvendelse forudsætter, at der foretages realkompetencevurdering i forhold til både den adgangsgivende uddannelse og kravet om mindst 2
års relevant erhvervserfaring samtidigt.
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Styrelsen forventer derfor kun, at den nye bestemmelse finder anvendelse i relativt
få sager, hvor en ansøger ikke har gennemført en formel adgangsgivende uddannelse, men hvor institutionen vurderer, at ansøgeren gennem sit arbejde og de kurser
som pågældende måtte have gennemført, har opnået et fagligt niveau som efter § 15
a i vfv-loven ville kunne sidestilles med både en adgangsgivende uddannelse og
kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
Alle øvrige ansøgere skal som hidtil optjene mindst 2 års relevant erhvervserfaring
efter den adgangsgivende uddannelse er gennemført for at være optagelsesberettigede.

Med venlig hilsen

Rikke Lise Simested
Fuldmægtig
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