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Ansøgningsproces ift. lokale studieretninger 2023/24
Hermed fremsendes information vedr. muligheden for at ansøge om udbud af lokale studieretninger fra skoleåret 2023/24, jf. lov om de gymnasiale uddannelser § 26, stk. 3.:
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan godkende, at en
institution med et særligt uddannelsesmiljø eller en bestemt faglig ekspertise kan udbyde en lokal studieretning, der ikke fremgår af bilag 1. Det er en betingelse, at der i studieretningen indgår studieretningsfag, som i antal og niveau svarer til principperne bag studieretningerne i bilag 1, som har gode muligheder
for fagligt samspil, og som kan give direkte adgang til relevante
videregående uddannelser.

Kriterierne for en lokal studieretning omfatter endvidere bl.a.:
• Der skal være tale om udvikling af særlige lokale styrkepositioner eller studieretninger, der er så specialiserede, at de udelukkende bør
udbydes et eller få steder i landet.
• Institutionen skal dokumentere et særligt uddannelsesmiljø eller en
bestemt faglig ekspertise, som ikke findes eller umiddelbart vil
kunne etableres på andre institutioner.
• Godkendelse af en lokal studieretning kan ikke alene begrundes i
øget elevrekruttering eller efterspørgsel efter bestemte fag.
• For at sikre de forskellige gymnasiale uddannelsers faglige profiler
vil en institution ikke – medmindre helt særlige lokale forhold gør
sig gældende – kunne opnå godkendelse til at oprette en studieretning med et profilstudieretningsfag fra en anden uddannelse.
• Godkendelser gives tidbegrænset og kan eventuelt forlænges efter
fornyet ansøgning.
Der skal indsendes en kort og fokuseret skriftlig ansøgning, der adresserer kriterierne for en lokal studieretning.
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Ansøgningsfristen er 2. maj 2022.
Ansøgningen sendes til: lokalstudieretning@stukuvm.dk
Det forventes, at der kan gives svar på ansøgninger i august 2022.
Med venlig hilsen
Anders Broholm Andersen
Chefkonsulent
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