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Akademikerne har fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtaget
udkast til ny bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser
og professionsbacheloruddannelser i høring. Akademikerne har udsendt
udkastet til høring i medlemsorganisationerne og skal på den baggrund
fremkomme med bemærkninger.
Akademikerne finder den nye skærpelse i §3 uklar og uhensigtsmæssig.
I bekendtgørelsesudkastet er formuleringen: ”Ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse eller på ansøgningstidspunktet er indskrevet på en kandidatuddannelse (ny formulering i kursiv) kan kun optages på en ny erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse,
hvis der er ledige pladser”. I medfølgende høringsbrev står det forklaret,
at ”ansøgere med en gennemført/næsten gennemført kandidatuddannelse ikke kan ansøge om standby plads.
Der er således diskrepans mellem bekendtgørelsesudkast og forklarende
høringsbrev. For man er vel ikke en næsten-kandidat blot, fordi man er
indskrevet på en kandidatuddannelse? Hvis man skal tage høringsbrevet
for pålydende, rejser det et problem i forhold til skøn i administrationen
af bekendtgørelsen, for hvornår er man næsten-kandidat? Jo mere skøn
i administrationen, jo mere forskellig optagelses- og dispensationspraksis, med deraf følgende uklar retsstilling for ansøgerne, vil der kunne
opstå.
Under alle omstændigheder finder Akademikerne den nye formulering af
§ 3, stk. 1 og stk. 2 for en unødig skærpelse, der vil tvinge studerende,
der af forskellige personlige årsager måtte have ønske om at ændre uddannelsesvalg, til at lade sig udskrive deres uddannelse uden sikkerhed
for at de bliver optaget på den ønskede uddannelse og uden mulighed
for at fortsætte på kandidatuddannelsen i tilfælde af, at de ikke bliver
optaget på den ønskede nye uddannelse. Akademikerne finder, at en
sådan ny bestemmelse vil skabe unødig usikkerhed og mistrivsel blandt
unge, der måtte have fortrudt deres studievalg.
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Akademikerne har fra medlemsorganisationen Danske Fysioterapeuter
modtaget følgende bemærkninger specifik i forhold til fysioterapeutuddannelsen, og som Akademikerne hermed viderebringer:
Danske Fysioterapeuter forstår de forslåede ændringer i bekendtgørelsesudkastet som et ønske om at skærpe optagelseskravene til uddannelser på professionsområdet. Dette vil skade det nordiske arbejdsmarked ved, at nordiske studerende ikke får adgang til arbejdsmarkedet via
en uddannelse taget i Danmark. Fysioterapeutuddannelsen bliver særligt
udfordret af den nye bekendtgørelsesændring, da uddannelsen i 2020
har indført krav om engelsk på B niveau som fagspecifikt krav.
Fysioterapeutuddannelsen har et større antal ansøgere fra de nordiske
lande, hvor mange gymnasialt uddannede kun har engelsk svarende til
dansk C-niveau. Uddannelsesinstitutionerne vurderer i dag sprogkravet,
i forbindelse med behandling af en ansøgning om optagelse, via sprogtest (TOEFL-test eller IELTS-test).
Med bekendtgørelsesændringen skal uddannelsesinstitutionerne nu vurdere ansøgere via ”… anden dokumenteret uddannelsesaktivitet på et
tilsvarende niveau”. Skærpelsen på dette område vil med overvejende
sandsynlighed afstedkomme en barriere for ansøgere fra de nordiske
lande.
Med den nye bekendtgørelse vil IKV (individuel kompetence vurdering,
deriblandt TOEFL-test eller IELTS-test) ikke længere være mulig, da
vurderingen fremadrettet kun foretages ud fra dokumenteret uddannelsesaktivitet. Den barriere, der opsættes for adgang til uddannelsessystemet, er med til at mindske mobiliteten for fysioterapeuter på det nordiske arbejdsmarked. Det frygtes, at andre nordiske lande vil opsætte
tilsvarende barriere for adgang til deres arbejdsmarkeder.
Dansk uddannede fysioterapeuter nyder i dag stor gavn af et mobilt
nordisk arbejdsmarked uden barriere, som denne bekendtgørelsesændring opsætter en dansk barriere for det mobile nordiske arbejdsmarked.
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