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Ændringsforslag
til

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om videregående uddannelser
Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut.
Til § 5
1. § 5, stk. 2, udgår.
Til § 11
2. § 11, stk. 1, affattes således:
”En bacheloruddannelse er en forskningsbaseret heltidsuddannelse på mindst 180 ECTSpoint, der er tilrettelagt som et selvstændigt, afrundet uddannelsesforløb. Uddannelsen kan i
studieordningen for uddannelsen betegnes professionsrettet bacheloruddannelse, hvis
uddannelsen sigter mod ansættelse i en bestemt profession.”
Til § 17
3. § 17, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
”Studieordningerne og efterfølgende væsentlige ændringer heri skal sendes til høring hos
Naalakkersuisut, inden de fastsættes af uddannelsesinstitutionen.”

Til § 36
4. § 36 affattes således:
” § 36. Studerende på kandidatuddannelser, jf. § 12, stk. 1, skal i løbet af uddannelsen have
et uddannelsesophold uden for landet, jf. dog stk. 2 og § 41, stk. 1. Uddannelsesopholdet kan
tilrettelægges som:
1) et helt semester,
2) enkelte fag, eller
3) 1 eller flere praktikperioder.
Stk. 2. Kravet i stk. 1, 1. pkt. gælder ikke for studerende på en kandidatuddannelse, hvis
den bacheloruddannelse, der kræves for at blive optaget på kandidatuddannelsen, omfatter et
obligatorisk uddannelsesophold uden for landet.
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Stk. 3. Regler om uddannelsesopholdet uden for landet fastsættes i studieordningen for den
pågældende uddannelse.
Stk. 4. Uddannelsesinstitutionerne kan fastsætte regler om obligatorisk uddannelsesophold,
jf. stk. 1, for de øvrige videregående uddannelser efter denne Inatsisartutlov, jf. dog § 41, stk.
2. Reglerne skal fremgå af studieordningen for den pågældende uddannelse.
Stk. 5. Uddannelsesinstitutionerne kan efter ansøgning dispensere fra stk. 1, og regler fastsat
i medfør af stk. 4, når særlige forhold taler herfor, herunder familiemæssige årsager,
helbredsmæssige årsager, studiemæssige årsager, international erfaring med uddannelse eller
lignende.
Stk. 6. Studerende, der får dispensation efter stk. 5, skal tilbydes et alternativt
uddannelsesforløb.”
5. § 41 affattes således:
” § 41. Reglerne om uddannelsesophold efter § 36, stk. 1, gælder ikke for studerende, der på
tidspunktet for Inatsisartutlovens ikrafttræden er påbegyndt en kandidatuddannelse eller
påbegynder en kandidatuddannelse inden 1. august 2021.
Stk. 2. Reglerne om obligatorisk uddannelsesophold for andre videregående uddannelser, jf.
§ 36, stk. 4, vil alene have virkning for studerende, der påbegynder en sådan uddannelse den
1. august 2021 eller senere.”

Bemærkninger til ændringsforslaget
Almindelige bemærkninger
Forslag til Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxx 2018 om videregående uddannelser blev 1.
behandlet den 8. oktober 2018. Forslaget blev sendt til behandling i Udvalget for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke, som har afgivet betænkning til 2. behandlingen. Et enigt
udvalg indstiller forslaget til vedtagelse, såfremt Naalakkersuisut imødekommer de i
betænkningen foreslåede ændringer.
Ved fremsættelsen af nærværende ændringsforslag imødekommer Naalakkersuisut udvalgets
ønskede ændringsforslag.
Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser
Til nr. 1
Bestemmelsen er ophævet.
Det fremgår ikke længere eksplicit af forslaget, at der kan opkræves betaling af
undervisningsafgift for deltagelse i enkelte fag og fagspecifikke kurser. Ilisimatusarfik og

brancheskolerne har dog, jf. gældende lovgivning, hjemmel til at drive indtægtsdækket
virksomhed, hvorfor der er mulighed herfor, ligesom der hidtil har været.
Til nr. 2
Det er tilføjet til bestemmelsen, at uddannelsen i studieordningen for uddannelsen kan
betegnes professionsrettet bacheloruddannelse, hvis uddannelsen sigter mod ansættelse i en
bestemt profession. Betegnelsen tænkes anvendt i de tilfælde, hvor uddannelsesinstitutionerne
for nuværende bruger termen. De uddannelser, hvor termen anvendes, er karakteriseret ved at
være mere praksisorienterede, og er typisk omfattet af mere end 180 ECTS-point.
Alle de regler, der er oplistet i Inatsisartutloven for bacheloruddannelser, vil således også
gælde for ”professionsrettede bacheloruddannelser”, såfremt en uddannelsesinstitution fortsat
vælger at anvende denne term.
Til nr. 3
Bestemmelsen er ændret, således at studieordningerne og efterfølgende væsentlige ændringer
heri ikke skal godkendes af Naalakkersuisut. I stedet er der indføjet en forpligtelse til at sende
studieordningen og væsentlige ændringer heri til høring hos Naalakkersuisut, inden
studieordningen eller væsentlige ændringer heri fastsættes.
I praksis er det det ressortansvarlige departement, der skal høres.
På denne måde sikres det, at departementet, som har overblik over hele uddannelsessektoren,
høres, og at departementet har mulighed for at komme med inputs for at sikre et
sammenhængende uddannelsessystem, hvor de færdiguddannede med videregående
uddannelser kommer ud med de bedst mulige kompetenceprofiler.
Til nr. 4
Bestemmelsens stk. 1 er ændret, således at det obligatoriske uddannelsesophold uden for
landet ikke skal være på bacheloruddannelser, men derimod på kandidatuddannelser.
Der er desuden indsat et nyt stk. 2, hvoraf det fremgår, at der ikke behøver at være et
obligatorisk uddannelsesophold uden for landet på kandidatuddannelsen, hvis der er et
obligatorisk uddannelsesophold på den bacheloruddannelse, der kræves for at blive optaget på
kandidatuddannelsen. Dette er for at sikre, at de studerende ikke er forpligtede til at tage et
uddannelsesophold uden for landet flere gange i deres studietid.
Som følge af indsættelsen af et nyt stk. 2, er de resterende stykker i bestemmelsen rykket ned.

Til nr. 5
Som følge af ændringen af kravet i § 36, stk. 1 om obligatorisk uddannelsesophold uden for
landet, er overgangsbestemmelsen tillige ændret. Heraf fremgår det nu, at der er tale om
kandidatuddannelser og ikke bacheloruddannelser.

