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Afgørelse om godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-

kvalifikation af UC SYD’s ansøgning om godkendelse af nyt uddannelsesudbud 

truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nyt udbud af  

professionsbacheloruddannelsen i skat (Haderslev) 
 

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. 

 

Da UC SYD er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddel-

bar oprettelse af uddannelsen.  

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-

bud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som 

bilag. 

 

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddan-

nelser 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. 
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 Side 2 

Udbudssted: 

Haderslev. 

 

Sprog: 

Dansk. 

 

Normeret studietid: 

210 ECTS 

 

Censorkorps: 

Censorkorpset for Offentlig administration suppleret med censorer med de 

rette faglige kvalifikationer. 

 

Dimensionering/Maksimumramme 

Uddannelsen dimensioneres ikke.  

 

 

 Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Side 3 

 

 

 

Nr. C3 - Nyt udbud – prækvalifikation 
(efterår 2017) 

Status på ansøgningen: Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: University College Syddanmark (Haderslev) 
 

Uddannelsestype: Professionsbachelor 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor i skat 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

-Professionsbachelor i skat 
-Bachelor of Taxation 

Hovedområde: Samfundsfagligt hovedområde 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk Antal ECTS: 210 
 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1264b21  
 

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/samfundsfa
gligeogoekonomiskeuddannelser/skat  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannel-
sen, herunder erhvervssig-
te 

Professionsbacheloruddannelse i Skat sætter dimittenderne i stand til selv-
stændigt at arbejde med skattefaglige og regnskabsfaglige problemstillinger 
og opgaver og giver dem viden om skattesystemet, retsregler inden for skat-
tefaglige emner, økonomi & regnskab og praktisk anvendelse af retskilder 
samt om IT-systemer og dataindsamling; de kan således anvende juridiske-, 
samfundsvidenskabelige- og økonomiske metoder og kan vurdere skatte-
faglige problemstillinger og vælge relevante løsningsmodeller, ligesom de kan 
samarbejde og formidle skattefaglige problemstillinger og løsningsmodeller 
til andre uanset vidensniveau hos modtageren. 

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

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen tillige lagt vægt på, at behovsafdækningen doku-
menterer en aktuel og kommende efterspørgsel efter dimittender med prak-
sisnære skattefaglige og regnskabsfaglige kompetencer. 
 
RUVU noterer sig endvidere, 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. ” 
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