Afgørelse

Erhvervsakademi Dania
E-mail: eadania@eadania.dk

Afslag på godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse af nyt udbud og
Erhvervsakademi Danias indsigelse af 18. december 2015 mod udkast til afslag af
10. december 2015 truffet følgende afgørelse:

Afslag på godkendelse af udbud af professionsbacheloruddannelsen i Finans (Hobro)
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderede, at Erhvervsakademi Danias
indsigelse ikke indeholder oplysninger, der ændrer vurderingsgrundlaget.
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RUVU vurderer fortsat, at der skal foreligge en nærmere afklaring af sammenhængen mellem uddannelserne til finansøkonom og finansbachelor, før der kan tages
stilling til etablering af yderligere udbud af professionsbacheloruddannelsen i finans.
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund heraf anmodet Styrelsen
for Videregående Uddannelser om at tage initiativ til, at der etableres en tydelig
sammenhæng mellem uddannelserne til finansøkonom og til finansbachelor, herunder klare muligheder for allerede uddannede finansøkonomer til at videreuddanne sig til bachelorniveauet uden at skulle begynde forfra.
Styrelsen indkalder interessenterne til møde herom forår 2016.

Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
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Erhvervsakademi Dania
E-mail: eadania@eadania.dk

Udkast til afslag på udbud af PB i Finans
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført
prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse af
nyt udbud truffet følgende afgørelse:
Afslag på godkendelse af udbud af professionsbacheloruddannelsen i Finans i Hobro
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse
af videregående uddannelser.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som
bilag.
RUVU finder det ikke hensigtsmæssigt, at for store dele af tilgangen til de
finansielle uddannelser flyttes til finansbacheloruddannelsen. RUVU anbefaler, at der ikke godkendes flere udbud af finansbacheloruddannelsen, før
der er foretaget en nærmere vurdering af samspillet mellem finansøkonomog finansbacheloruddannelsen.
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Ministeren har derfor anmodet Styrelsen for Videregående Uddannelser om
at indlede en dialog med uddannelsesinstitutionerne om samspillet mellem
de to uddannelser og mulighederne for at etablere klare videreuddannelsesmuligheder for uddannede finansøkonomer.
Styrelsen vil på baggrund heraf invitere uddannelsesinstitutioner, der er
godkendt til udbud af erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom til
møde herom i starten af 2016.
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter
modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk.
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist betragtes afslaget som endeligt.
Med venlig hilsen
Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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C5 - Ansøgning om nyt udbud
Titel (dansk): Professionsbachelor i Finans
Titel (engelsk): Bachelor of Financial Management and Service
Ansøger: Dania, Hobro
Sprog: Dansk
Beskrivelse af uddannelsen
Professionsbachelor i Finans er en 3½-årig uddannelse (210 ECTS), der kvalificerer den uddannede til på et teoretisk og metodisk grundlag at kunne tilrettelægge og udføre servicering og
kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder samt at give forudsætninger for at kunne fortsætte i
kompetencegivende videreuddannelse.
Uddannelsens konstituerende elementer
• Branchekendskab og forretningsforståelse (30 ECTS)
• Kommunikation, Salg og Kundepsykologi (15 ECTS)
• Økonomi og finansiering (50 ECTS)
• Erhvervs og finansjura (15 ECTS)
• Statistik og Metode (10 ECTS)
• Valgfri uddannelseselementer (15 ECTS)
• Praktik (30 ECTS)
• Bachelorprojekt (20 ECTS)

Styrelsen for Videregående
Uddannelser

Dertil 5 bundne studieretninger på hver 25 ECTS, hvoraf den studerende skal vælge én inden
for følgende kerneområder: 1) Finansielle forretninger. 2) Forsikring (liv, pension og skade). 3)
Ejendomshandel. 4) Ejendomsadministration. 5) Økonomistyring.
RUVU’s vurdering:
RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852
af 3. juli 2015, bilag 4. Se dog bemærkninger nedenfor.
RUVU har i denne ansøgningsrunde modtaget ansøgninger om oprettelse af fem nye udbud af
uddannelsen til finansbachelor, heraf flere genansøgninger fra tidligere ansøgningsrunder.
RUVU noterer sig, at de nyeste tal fra Danmarks Statistik viser fin beskæftigelsesgrad for dimittenderne fra 2012. Der er fortsat stigende tilgang til de eksisterende udbud af uddannelsen,
hvoraf flere i 2015 har måttet afvise kvalificerede ansøgere.
RUVU bemærker, at ansøgningerne især baserer sig på finanssektorens forventninger om
fremover at ville ansætte finansbachelorer i mange af de stillinger, hvor de nu ansætter finansøkonomer. Finansøkonomerne har også en fin beskæftigelsesgrad, men flere af ansøgerne anfører, at de forventer et mindre optag på finansøkonomuddannelsen i takt med at efterspørgslen flytter til bacheloruddannelsen.
RUVU har udtrykt ønske om, at ministeriet overvejer hensigtsmæssigheden i at have/etablere
mange paralleludbud af de to uddannelser. RUVU vurderer, at det forventede skift i efterspørgslen bør give anledning til en vurdering af sammenspillet mellem de to uddannelser.
RUVU finder således, at der før oprettelse af en række nye udbud skal sikres en tydelig sammenhæng mellem de to uddannelser og klare muligheder for allerede uddannede finansøkoSide
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nomer til at videreuddanne sig til bachelorniveauet uden at skulle begynde forfra.
Der vil efter RUVU’s vurdering fortsat også være behov for finansøkonomer, og det vil derfor
ikke være hensigtsmæssigt at for store dele af tilgangen til uddannelsen flyttes over til finansbacheloruddannelsen.
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