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Afgørelse om foreløbig godkendelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af EAMV’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet følgende afgørel-

se: 

 

Foreløbig godkendelse af professionsbacheloruddannelsen 

i Finans (Holstebro) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-

gående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige 

betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professions-

bacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.  

 

Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis 

den positive akkreditering ikke er opnået senest den 1. august 2018 bortfalder den 

foreløbige godkendelse. 

 

Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervsakademi-

ets vedtægtsbestemte dækningsområde.  

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 

akkreditering. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannel-
ser og professionsbacheloruddannelser (lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 
2014). 
 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1047 af 30. juni 2016 om 

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Institutionen 

fastsætter i medfør af bekendtgørelsens § 16 de nærmere regler om uddannelsen i 

en studieordning. Studieordningen omfatter en fællesdel, der udarbejdes i fælles-

skab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, og en instituti-

onsdel, der kan udarbejdes i fællesskab af flere institutioner, der er godkendt til at 

udbyde uddannelsen. 
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Nr. C5 - Nyt udbud/dublering – prækvalifikation 

(efterår 2016) 
Status på ansøgningen:  

Foreløbig godkendt 
Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi MidtVest (Holstebro) 

 
Uddannelsens type/-
navn (fagbetegnelse): 

Professionsbachelor i Finans 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i Finans 
- Bachelor in Financial Management and Services 

Hovedområde: Det økonomisk-merkantile område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Ja 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS 

Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d116ddfe  
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekonomiskm
erkantileuddannelser/finans 

Om uddannelsen: ind-
hold og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

Hvor mange forventes opta-
get på uddannelsen: 

Der forventes optaget 30. EAMV kalkulerer med, at et nyt udbud af Finansbache-
loruddannelsen vil få en del af de nuværende ansøgere til Finansøkonomuddan-
nelsen til i stedet at søge optagelse på professionsbacheloruddannelsen. 
 
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 3. november 
2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 852 af 03. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU har i denne ansøgningsrunde modtaget ansøgninger om oprettelse af fem 
nye udbud af uddannelsen til finansbachelor, og alle er genansøgninger fra tidli-
gere ansøgningsrunder. RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at det nationale 
optag på uddannelsen er stort og stigende, og at det på den baggrund fortsat 
overordnet set er usikkert, i hvor høj grad udbuddet af dimittender matcher ar-
bejdsmarkedets behov.  
 
RUVU bemærker samtidig, at det nationale optag på uddannelsen er stigende og 
p.t. væsentligt større end de dimittendårgange, som udgør grundlaget for de se-
nest forelagte ledighedsdata. 
 
RUVU vurderer derfor, at det forekommer usikkert, i hvor høj grad udbuddet af 
dimittender på længere sigt vil matche arbejdsmarkedets behov. På baggrund 
heraf finder RUVU, at det overordnet set er hensigtsmæssigt at afvente en nær-
mere konsolidering af overgangen til beskæftigelse fra de eksisterende udbud.  
 
For så vidt angår ansøgningen fra EA MidtVest, anerkender RUVU, at der er et 
regionalt behov for uddannede finansbachelorer i det midt- og vestjyske område. 
Det er RUVU’s vurdering, at dette behov for nuværende ikke i tilstrækkelig grad 
kan dækkes af de eksisterende udbud. RUVU hæfter sig i denne forbindelse bl.a. 
ved de seneste arbejdsmarkedsdata fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring, som viser, at der aktuelt er mangel på bankrådgivere i Vestjylland. 
 
RUVU noterer sig i øvrigt, at styrelsen og erhvervsakademierne har igangsat en 
dialog om behovet for at styrke en klar sammenhæng mellem de udbudte uddan-
nelser på finansområdet, herunder samspillet mellem finansøkonom og finans-
bacheloruddannelsen. 
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