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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven og lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser
AC har den 19. december 2008, fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, modtaget
udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven og lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser til høring. AC har udsendt forslaget til
høring i medlemsorganisationerne og skal på den baggrund fremkomme med bemærkninger.
Det fremgår af høringsbrevet, at ændringsforslaget tager afsæt i processen med at
etablere et universitetscenter i Beijing, Kina. Endvidere fremgår af bemærkningerne
til ændringsforslaget, at der er lagt op til en generel ordning for universiteternes internationale uddannelsessamarbejde. Det er ganske klart, at ændringsforslaget har
til hensigt at etablere de lovmæssige forudsætninger for Danmark-Kina samarbejdet, men at det også har været hensigten at lave en generel ordning for universiteternes internationale uddannelsesaktiviteter, er straks vanskeligere at få øje på.
For det første finder AC det stærkt uheldigt, at ændringsforslaget knytter godkendelse af uddannelser sammen med bilaterale aftaler mellem Danmark og en given
stat. En sådan praksis vil betyde, at universiteternes samarbejdsmuligheder afhænger af politiske overvejelser om hvilke lande Danmark ønsker samarbejde med,
og ikke rettelig faglige og institutionsstrategiske hensyn for universiteternes internationale uddannelsessamarbejder. Det vil i hvert tilfælde være afgørende, hvorledes disse politiske overvejelser er funderet, fx i formelle politiske aftaler frem for
unilaterale beslutninger fra ministeriets side.
Ændringsforslaget rejser endvidere et andet principielt spørgsmål: Hvem skal være
bærende for udviklingen af universiteternes internationale uddannelsessamarbejder? Regeringen eller universiteterne? AC skal kraftigt advare mod, at andre hensyn end rent faglige og institutionsstrategiske hensyn får lov til at være bærende
for denne udvikling. Universiteternes valg af samarbejdsuniversiteter i udlandet bør
således ikke være styret af politiske, men af netop faglige hensyn.
AC er enig i, at tilskud til de internationale uddannelsessamarbejder reguleres via
de årlige finanslove.
Ændringsforslaget betyder de facto en ministeriel styring af udbuddet af uddannelser. Herved brydes der med den gældende godkendelsespraksis, som blev indført
med Akkrediteringsinstitutionen, nemlig det forhold, at universitetsuddannelser ikke

længere godkendes af ministerium, men netop ud fra en uafhængig faglig vurdering
af uddannelsernes kvalitet.
AC er enig i, at ”Danmark skal kunne deltage i den rivende internationale udvikling
på forsknings- og uddannelsesområdet”, sådan som det står skrevet i bemærkningerne til ændringsforslaget. Men ændringsforslaget er efter AC’s bedste overbevisning ugennemtænkt i forhold til at sikre en langsigtet udvikling af universiteternes
internationale uddannelsessamarbejder. I værste fald kan ændringsforslagets
manglende fokus på løsning af de generelle problemer omkring universiteternes
muligheder for at indgå i internationale uddannelsesaktiviteter, få den kedelige
konsekvens, at danske universiteter udelukkes fra internationale uddannelsessamarbejder.
AC havde gerne set, at ministeriet med ændringsforslaget havde sat sig i spidsen
for at få løst de manglende muligheder for danske universiteter til at indgå i joint
degrees (fællesuddannelser) samt at få løst det uholdbare i, at der endnu ikke er
fundet en reel løsning på Erasmus Mundus-uddannelserne.
AC skal afslutningsvist opfordre til, at Videnskabsministeriet trækker det udsendte
udkast tilbage, og igangsætter et arbejde for at finde en model, der ikke kun tager
afsæt i det regeringsinitierede universitetscenter i Kina. Udgangspunktet for arbejdet bør således være at finde en model, der kan favne såvel universitetsinitierede
aftaler som politiske aftaler om centralt koordinerede initiativer af international karakter.
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