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Akademikernes høringssvar til høring over udkast til for-
slag til lov om ændring af lov om akkreditering af videre-

gående uddannelsesinstitutioner (Uddannelsesfilialer) 

Akademikerne har fra Uddannelses- og Forskningsministeriet modtaget 

høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering 

af videregående uddannelsesinstitutioner til høring. Akademikerne har 

udsendt udkastet til høring i medlemsorganisationerne og skal på den 

baggrund fremkomme med bemærkninger. 

 

Akademikerne finder udgangspunktet for forslaget om uddannelsesfilia-

ler rigtigt og er derfor også i udgangspunktet positiv overfor forslaget.  

 

Dog har Akademikerne nogle bemærkninger med hensyn til sikring af 

kvalitet i uddannelsesudbuddene samt sikring af de studerendes mulig-

heder. Det er vigtigt, at man i ændringen af loven har et mere udtalt 

fokus på en sikring af studiemiljøerne på de omtalte uddannelsesfilialer. 

Det gælder både i forhold til det sociale, det fysiske og det faglige stu-

diemiljø.   

 

Betydningen af det sociale studiemiljø har afgørende indvirkning på de 

studerendes trivsel, tilknytningen til deres studie og dermed deres ud-

bytte på uddannelserne. Det faglige studiemiljø er ligeledes af afgørende 

betydning for kvaliteten i uddannelserne og bør derfor sikres et mere 

eksplicit fokus og forpligtelse i uddannelsesfilialerne. De studerende på 

uddannelsesfilialerne skal have samme adgang til og muligheder for at 

være en del af et givtigt fagligt studiemiljø, herunder have adgang til 

fysiske faciliteter som uddannelsen fordrer.  

 

På det byggetekniske område kan det fx være BIM-laboratorier, bygge-

materiale-samlinger/biblioteker og andre fysiske løsninger, som under-

støtter undervisningen.  Et attraktivt fagligt miljø er ligeledes vigtigt for 

at tiltrække og fastholde kompetente undervisere. Med andre ord er en 

sikring af både det sociale, det fysiske og det faglige studiemiljø afgø-

rende for kvaliteten i uddannelserne, og det bør derfor vægtes tydelige-

re i ændringen af loven. 
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Side 2 af 2 Endelig finder Akademikerne behov for en bedre sikring af de studeren-

de i det tilfælde, at institutionen ønsker at lukke en uddannelsesfilial. 

Ønsket om stor fleksibilitet i forslaget til lovændringen må ikke sætte de 

studerende på en uddannelsesfilial i risiko for at være dårligere stillet i 

forhold til at modtage undervisning og gennemføre deres studie, fordi 

uddannelsesfilialen lukkes. 
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