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Høringssvar: Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

Danske Professionshøjskoler takker for indbydelsen som høringspart i høring over udkast til forslag til 
ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov 
om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og SU-loven (Lønnede 
projektorienterede forløb i visse lande og mulighed for erkendtlighed under ulønnede projektorienterede 
forløb og ulønnet praktik). 
Vi ser overordnet positivt på lovforslaget, men har følgende betragtninger til §2 i lovforslaget, som vi ønsker 
at gøre styrelsen opmærksom på:

En skelnen mellem private og offentlige virksomheder
Ifølge bekendtgørelse om erhvervsakademier og professionshøjskoler §4, stk. 3 er den studerende under 
praktikken knyttet til en eller flere private eller offentlige virksomheder.
Danske Professionshøjskoler ønsker at pointere at det er muligt, at offentlige virksomheder ikke er i stand til 
eller aktivt ønsker at tilbyde den forslåede erkendtlighed i forbindelse med praktik. I forlængelse heraf 
fremstår det i lovudkastet uklart, hvorvidt forslaget alene er tiltænkt private virksomheder. Det anbefales, at 
det eksplicit fremgår, at lovændringen gælder for praktik i private virksomheder, såfremt dette er hensigten.

Læring over arbejdskraft
Formålet med praktik er den studerendes læring og ikke arbejdskraft for virksomheden. Det er Danske 
Professionshøjskolers opfattelse, at det er helt afgørende for kvaliteten i praktikforløbene, at der fastholdes et 
entydigt fokus på de studerendes læring og deres opnåelse af de fastsatte læringsmål for praktikken. 
I lovforslaget fremgår en række forventede regler, som skal overholdes førend den studerende kan opnå 
erkendtlighed under praktikforløbet. Reglerne tilstræber at fastholde, at praktikkens hovedformål er læring. 
Til trods for forbeholdene, frygter Danske Professionshøjskoler, at det kan blive vanskeligt at opretholde en 
skelnen mellem læring og arbejdskraft. 

Udenlandske studerende 
Det fremgår af lovforslaget, at erkendtligheden vil være skattepligtig. Danske Professionshøjskoler ønsker at 
vide, hvorvidt dette gør det muligt for udenlandske studerende at benytte erkendtligheden som 
dokumentation af indtægtsgrundlag og dermed opnå ret til SU? Dette er relevant i forhold til, at de 
studerende netop ikke skal indgå som arbejdskraft under praktikopholdet, selvom de opnår en erkendtlighed. 

Med venlig hilsen

Harald Mikkelsen
Formand 
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