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HØRINGSSVAR VEDRØRENDE BEKENDTGØRELSER OM ADGANG TIL 
BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSER VED DE VIDEREGÅENDE 
KUNSTNERISKE UDDANNELSESINSTITUTIONER 
 
Danske Studerendes Fællesråd har med interesse læst udkast til bekendtgørelser 
om adgang til bachelor- og kandidatuddannelser ved de kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner. DSF har følgende bemærkninger: 
 
§2 i Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående 
kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og 
Forskningsministeriets område 
Danske Studerendes Fællesråd finder det fornuftigt at give mulighed for at 
sidestille resultater af en prøve med opfyldelse af et karakterkrav. Dette skyldes 
ikke mindst, at resultater af en prøve i mange år har fungeret som en del af 
grundlaget for optagelse på en række kunstneriske uddannelser. Men det skyldes 
også, at man har mulighed for at indrette optagelsesprøver så de i højere grad 
afspejler kompetencer end karakterer gør. Man skal dog være opmærksom på, at 
der er en social slagside ved de fleste optagelsesformer. Man bør derfor indrette 
optagelsesprøverne så de i højst mulig grad øger den sociale mobilitet.  
 
§11 stk. 4 i Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de 
videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og 
Forskningsministeriets område 
§ 11 stk. 4 giver institutioner mulighed for at undlade at oprette en udbudt 
uddannelse når det er begrundet af på forhånd fastsatte kriterier samt er 
offentliggjort af uddannelsesinstitutionen ved forskellige frister alt efter om der er 
tale om sommer eller vinteroptag. DSF ønsker i den sammenhæng at påpege, at 
flere unge opfordres til at tage stilling til uddannelsesvalg meget tidligt. At 
undlade at oprette en udbudt uddannelse med kun få måneders varsel er derfor 
potentielt ødelæggende for unge mennesker, der igennem en gymnasial 
uddannelse har rettet deres linjevalg, valgfag mv. efter et bestemt 
uddannelsesvalg. DSF foreslår derfor, at offentliggørelsestidspunktet er langt 
tidligere og mindst et år inden. Derudover bør det fremgå af bekendtgørelsen, at 
kriterierne for at undlade at oprette en udbudt uddannelse skal være bestemt 
lokalt under inddragelse af både studerende og medarbejdere. Der kan være 



 
 

mange grunde til at undlade at oprette en udbudt uddannelse. Det er dog det 
nære fagmiljø der kender uddannelsen, uddannelsens mulighed samt kapaciteten 
på uddannelsen bedst og det bør derfor også være der kriterierne for at undlade at 
oprette en udbudt uddannelse bestemmes. 
 
§14 stk. 4 i Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser samt §3 stk. 2 i 
adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 
DSF mener grundlæggende, at det er fornuftigt, at uddannelsesinstitutionen er i 
stand til at forstå ansøgeres eksamensbeviser. Man skal dog være opmærksom på, 
at oversættelse af officielle dokumenter kan være yderst omkostningsfuldt 
afhængigt af krav til oversættelsen og krav til hvilke institutioner der må udføre 
oversættelsen.  Såfremt uddannelsesinstitutionerne stiller strenge krav og at disse 
implicerer en høj udgift for ansøgeren, så vil der være en social slagside i 
muligheden for at søge om optagelse. 
Derudover mener DSF at engelsk bør være indskrevet i bekendtgørelsen, som et 
til enhver tid accepteret sprog for indsendte eksamensbeviser. Den nuværende 
formulering åbner op for muligheden for, at institutioner kan kræve oversættelser 
til kun dansk eller et nordisk sprog alt efter hvordan ordet ”behersker” tolkes. 
Dette er uhensigtsmæssigt, da det ofte vil være omkostningsfuldt at få oversat et 
eksamensbevis til dansk mens flere udenlandske uddannelsesinstitutioner 
udleverer eksamensbeviser på både modersmål og engelsk. Derudover bør det 
forventes, at alle danske uddannelsesinstitutioner behersker engelsk.  
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