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Afgørelse om foreløbig godkendelse af ny uddannelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Metropols ansøgning om godkendelse af ny uddannelse truffet følgende
afgørelse:
Foreløbig godkendelse af ny
professionsbacheloruddannelse i skat
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 og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige
betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv institutionsakkreditering opnået senest 1. december 2017.
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Hvis Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om en betinget positiv institutionsakkreditering, er godkendelsen betinget af en efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering opnået senest 1. september 2018.
Giver Akkrediteringsrådet afslag på institutionsakkreditering, bortfalder den foreløbige godkendelse.
Godkendelsen er således endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om
positiv akkreditering. Når der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitutionen rette henvendelse til Styrelsen for Forskning og Uddannelse med
henblik på tildeling af koder fra Danmarks Statistik.
KOT-nummer tildeles automatisk fra Den Koordinerede Tilmelding, når udbuddet
er oprettet af uddannelsesinstitutionen på Optagelse.dk. Optagelse.dk åbner for
udbudsoprettelse i uge 43.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som bilag.
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Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse 1147 af 23. oktober
2014.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1047 af 30. juni 2016 om
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Titel:
Uddannelsens titel fastlægges til:
Dansk: Professionsbachelor i skat
Engelsk: Bachelor of taxation
Hovedområde:
Samfundsfaglige område.

Styrelsen for Forskning og
Uddannelse

Udbudssted:
København.
Sprog:
Dansk.
Normeret studietid:
210 ECTS
Takstindplacering:
Uddannelsen takstindplaceres til:
Undervisningstaxameter = 49.100 kr.
Bygningstaxameter = 5.700 kr.
Praktiktaxameter = 12.000 kr.
Færdiggørelsestaxameter = 7.700 kr.
Censorkorps:
Censorkorpset for Offentlig administration suppleret med censorer med de rette
faglige kvalifikationer.
Dimensionering/Maksimumramme
Uddannelsen dimensioneres ikke.

Med venlig hilsen

Jørgen Sørensen
Chefkonsulent
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Nr. A6 - Ny uddannelse – prækvalifikation
Status på ansøgningen: Foreløbig godkendelse
(forår 2017)
Ansøger og udbudssted:
Professionshøjskolen Metropol (København)
Uddannelsens type/navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

Professionsbachelor i skat

Sprog:

Dansk

Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af
uddannelsen:

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11d0475

- Professionsbachelor i skat
- Bachelor of taxation
Samfundsfaglige område
Antal ECTS:

Genansøgning:
(ja/nej)
210 ECTS

Nej

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
Styrelsen for Forskning og
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav
Uddannelse
Der er tale om en ny 3½ årig professionsbacheloruddannelse i skat.
Sigtet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstædigt at kunne
identificere og vurdere samt løse praksisnære og komplekse skattefaglige og
regnskabsfaglige problemstillinger og opgaver. Uddannelsen vil trække på metode og anden faglighed fra både jura, samfundsvidenskab og økonomi.

Erhvervssigte:

Uddannelsen rettet sig både mod det offentlig og private arbejdsmarked. Det
offentlige arbejdsmarked vil bl.a. omfatte styrelser under Skatteministeriet samt
andre offentlige eller halv offentlige virksomheder som f.eks. forsyningsvirksomheder, som har brug for medarbejdere til inddrivelsesopgaven og opgaver vedrørende afregning af moms og afgifter.
I forhold til det private arbejdsmarked vil aftagerne først og fremmest være små
og mellemstore revisionsvirksomheder, som primært har kunder inden for segmentet små og mellemstore virksomheder. Rådgivningsbranchen og brancheorganisationer, der yder skattemæssig rådgivning og sparing vil ligeledes være potentielle aftagere. Generelt vil virksomheder, hvor der kan være brug for skattefaglige kompetencer f.eks. i forbindelse med regnskabs- og økonomi- eller inkassofunktioner, være potentielle aftagere.

RUVU’s vurdering på møde
d. 7. marts 2017:

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.
RUVU har noteret sig, at der er indgået en politisk aftale om ”Et nyt skattevæsen”, hvoraf det fremgår, at det er væsentligt, at det nødvendige udbud af videregående uddannelser med skattefagligt indhold er til stede. ”
RUVU har ved vurderingen tillige lagt vægt på, at behovsafdækningen dokumenterer en aktuel og kommende efterspørgsel efter dimittender med praksisnære
skattefaglige og regnskabsfaglige kompetencer.

Takstforslag:

Uddannelsen takstindplaceres til:
Undervisningstaxameter = 49.100 kr.
Bygningstaxameter
= 5.700 kr.
Praktiktaxameter
= 12.000 kr.
Færdiggørelsestaxameter = 7.700 kr.
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