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Høring over ny lov om akkreditering af
videregående uddannelsesinstitutioner

Under henvisning til høringsbrev udsendt den 29. oktober 2012 fra Styrelsen for
Universiteter og Internationalisering, kommenterer De Erhvervsøkonomiske
Censorformandskaber som følger:
Eftersom censorinstitutionernes funktioner også omfatter kvalitetssikring, vil det være
relevant med en tydeligere kobling til akkrediteringsinstitutionen (ACE Denmark). Det
foreslås derfor, at censorinstitutionerne involveres i vurdering af universiteter og
uddannelser, samt at de repræsenteres i Akkrediteringsrådet.
Censorerne i de landsdækkende censorkorps opnår med deres regelmæssige
deltagelse i eksaminerne på universiteterne et tæt og nuanceret indtryk af, hvordan
universiteter og uddannelser udvikler sig.
Med udgangspunkt i, at ca. 80% af de erhvervsøkonomiske censorer er aftagercensorer, forekommer det både logisk og hensigtsmæssigt, at disse også medvirker
ved vurderingen af universiteterne og deres uddannelsers kvalitet og relevans.
Der henvises i denne sammenhæng til tidligere fremsatte synspunkter vedr. de
erhvervsøkonomiske censorers deltagelse heri, senest pr. 23. november 2009 fra
høring om ændring af akkrediteringsbekendtgørelsen.
Uddannelsesministeriet har under møde med De Erhvervsøkonomiske Censorformandskaber den 9. februar 2012 udtrykt interesse for at se nærmere herpå som en del af
den kommende justering af akkrediterings- og kvalitetssikringsinitiativerne. Det
imødeses således, at der arbejdes videre på censorinstitutionernes tættere tilknytning
til akkrediteringsinstitutionen, herunder i særdeleshed at de bliver engageret på
makroniveau.

Afslutningsvis vurderes ophøret af Akkrediteringsrådets godkendelseskompetence for
så vidt angår universitetsuddannelserne, jfr. bemærkning til lovforslaget 3.3.5., at
udgøre en fare for de faglige niveauer på de danske universiteter, idet skiftende
uddannelsesministre vil kunne foretage ændringer uden faglige vurderinger.
Vi står fortsat gerne til rådighed i det kommende arbejde med lov om akkreditering
af videregående uddannelsesinstitutioner.
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