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Høring over udkast til ændringsforslag til lovforslag nr. L 66 om 
ændring af universitetsloven og forskellige andre love (Gennem-
sigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og 
krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.) 
 

I forbindelse med den løbende opfølgning på optaget på kandidatuddannelserne, jf. 

initiativ 12b om supplering efter optagelse på kandidatuddannelse i den politiske 

aftale af 18. april 2013 om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennem-

førelse, er Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet opmærksomt på, at en 

række studerende er kommet i klemme under den nye ordning.  

 

Derfor har uddannelses- og forskningsministeren indgået aftale med partierne bag 

universitetsloven om at stille ændringsforslag til lovforslag nr. L 66 om ændring af 

bl.a. universitetsloven. Lovforslaget blev fremsat i Folketinget den 12. november 

2014.  
 
Med ændringsforslaget får studerende, der har suppleret via enkeltfag frem til og 

med den 31. august 2016, mulighed for at opfylde adgangskravene til en kandidat-

uddannelse i årene 2015 og 2016. Desuden får studerende, som for tiden er i gang 

med at gennemføre et suppleringsforløb med henblik på at opfylde adgangskrav til 

en kandidatuddannelse, også mulighed for at kunne benytte sig heraf. Universite-

terne får samtidigt en længere periode til at få implementeret reglerne om afskaf-

felse af supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelser, som blev vedtaget 

som lov nr. 898 af 4. juli 2013. 

 

Med ændringsforslaget foreslås endvidere, at den hidtidige overgangsordning, 

hvorefter staten refunderede deltagerbetalingen for studerende, fortsættes i over-

gangsperioden. Deltagerbetaling på enkeltfag er forudbetalt til universitetet inden 

studiestart. Universitetet bliver på grund af den midlertidige overgangsordning 

forpligtet til at refundere deltagerbetalingen til alle de studerende, der har betalt 

for deltagelse i supplering via enkeltfag fra den 1. september 2014 og frem til og 

med den 31. januar 2015. Universitetet får herefter refunderet deltagerbetalingen af 

ministeriet. 

 

Det foreslås, at ændringerne træder i kraft den 1. januar 2015, men således at æn-

dringerne har tilbagevirkende kraft fra den 1. september 2014. Den 2-årige over-

gangsperiode udløber således den 31. august 2016.  
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Ministeriet henstiller derfor, at universiteterne forsøger at få informeret flest muli-
ge studerende, der har suppleret, og som kan anvende suppleringen som adgangs-
grundlag til en kandidatuddannelse med studiestart pr. 1. februar 2015, evt. ved at 
udsætte ansøgningsfristen 2-3 uger. Dette vil særligt være relevant på de kandidat-
uddannelser, hvortil der ikke er adgangsbegrænsning. De studerende vil kunne få 
et tilsagn om optagelse på kandidatuddannelsen under forudsætning af, at Folke-
tinget har vedtaget ændringsforslaget ved 3. behandlingen i december 2014.   

 

Ændringsforslaget skal indgå i Folketingets videre arbejde med lovforslag nr. L 66. 

Derfor er høringsfristen meget kort. 

 

Spørgsmål om ændringsforslaget kan rettes til: 

 

• Chefkonsulent Gertie Lund - glu@uds.dk, telefonnr. 7231 8619 

• Fuldmægtig Mark Neumann - mane@uds.dk, telefonnr. 7231 8662 

 

Vi beder om jeres eventuelle bemærkninger til udkastet til ændringsforslaget 

 

senest torsdag den 20. november 2014, kl. 12.00. 

 

Bemærkningerne bedes sendt til jur-hoeringssvar@uds.dk med angivelse af sup-

plering i emnefeltet. 

 

Høringen er samtidig offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lene Britt Boisen 

Chefkonsulent 


