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Afgørelse på ansøgning om nyt udbud afventer 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af EA MidtVest’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud 

truffet følgende afgørelse: 

 

Afgørelse på nyt udbud af akademiuddannelsen i  

skatter og afgifter afventer (Herning) 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 

udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 

bilag nedenfor. 

 

RUVU bemærker til ansøgningen, at der både i tidligere og i den aktuelle 

prækvalifikationsrunde er indkommet en række ansøgninger om udbud af 

diplom- og akademiuddanneler inden for skatteområdet. 

 

Inden der godkendes en række nye efter- og videreuddannelser på området 

foreslår RUVU, at UFM, i samarbejde med bl.a. SKAT, drøfter det regionale 

behov på uddannelsesområdet. Drøftelsen skal munde ud i en kvalificeret 

vurdering af den aktuelle og kommende efterspørgsel efter skattefaglige 

og regnskabsfaglige kompetence blandt bl.a. skattemedarbejdere i hele 

Danmark med henblik på en fornuftig placering af udbudssteder. 

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kontakter uddannelsesinstitutionen 

når ovennævnte vurdering er gennemført. 

 

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 

modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

 

Nr. C11 - Nyt udbud/dublering – prækvalifikation 
(Efterår 2018) 

Status på ansøgningen: Afventer 

Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi MidtVest (Herning) 
 

Uddannelsestype: Akademiuddannelse  
  

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

AU i skatter og afgifter  

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Akademiuddannelse i skatter og afgifter 
- Academy Profession (AP) Degree in Taxes 

Hovedområde: Det økonomisk-merkantile område 
 

Genansøgning (J/N): Ja 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d143d327  

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiudda
nnelsen-i-skatter-og-afgifter  
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

Uddannelsen giver kompetencer til at håndtere lettere problemstillinger inden 
for skatte- og afgiftsområdet. Man beskæftiger sig med skatter og afgifter for 
både private og erhvervsvirksomheder. 
 
Man får bl.a. indsigt i erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og -metoder, og 
man får kendskab til de juridiske problemstillinger, der er forbundet med at 
stifte og drive en virksomhed. Man får også praktisk viden om, hvordan man 
indgår i et tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere og interessenter. 
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 15. november 2017: 

RUVU bemærker, at der både i tidligere og i den aktuelle ansøgningsrunde er 
indkommet en række ansøgninger om udbud af diplom- og akademiuddanneler 
inden for skatteområdet. 
 
RUVU noterer sig, at der i 2016 blev indgået en politisk aftale om ”Et nyt skat-
tevæsen”, hvoraf det fremgik, at det er væsentligt, at det nødvendige udbud af 
videregående uddannelser med skattefagligt indhold er til stede.  
 
Inden der godkendes en række nye efter- og videreuddannelser på området 
foreslår RUVU derfor, at UFM, i samarbejde med bl.a. SKAT, drøfter det regio-
nale behov på uddannelsesområdet. Drøftelsen skal munde ud i en kvalificeret 
vurdering af den aktuelle og kommende efterspørgsel efter skattefaglige og 
regnskabsfaglige kompetence blandt bl.a. skattemedarbejdere i hele Danmark 
med henblik på en fornuftig placering af udbudssteder. 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d143d327
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-og-afgifter
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-og-afgifter

