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Godkendelse af nyt udbud  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af VIA’s ansøgning om godkendelse af nyt uddannelsesudbud 
truffet følgende afgørelse:  

Godkendelse af nyt udbud af 
professionsbacheloruddannelsen i skat (Herning) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018 

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 VIA er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar 
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 986 af 18. au-
gust 2017. 
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1047 af 30. juni 2016 
om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, og be-
kendtgørelse nr. 198 af 8. marts 2018 om uddannelsen til professionsbachelor i 
skat. 
 
Titel:  
Uddannelsens titel fastlægges til:  
 
Dansk: Professionsbachelor i skat  
 
Engelsk: Bachelor of taxation  
 
Hovedområde:  
Samfundsfaglige område.  
 
Udbudssted:  
Herning 
 
Sprog:  
Dansk.  
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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 

 

Camilla Badse  

Specialkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

Nyt udbud – prækvalifikation 
(forår 2018) 

 

Ansøger og 
udbudssted: 

Professionshøjskolen VIA  
 

Udbudssted Herning 

Uddannelses-
type: 

Professionsbacheloruddannelse 
 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnel-

se): 

Professionsbachelor i skat 

Den uddanne-
des titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i skat 
- Bachelor of Taxation 

Hovedområde: Det samfundsfaglige område 

 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS 

Beskrivelse af 

uddannelsen, 
herunder er-
hvervssigte 

Professionsbacheloruddannelsen i skat skal kvalificere den uddan-

nede til selvstædigt at kunne identificere og vurdere samt løse 
praksisnære og komplekse skattefaglige og regnskabsfaglige pro-
blemstillinger og opgaver. Uddannelsen vil trække på metode og 
anden faglighed fra både jura, samfundsvidenskab og økonomi.  

Den studerende bliver uddannet til at kunne indgå som kernemed-
arbejder i SKAT, i skatteankestyrelsen, i revisionsbranchen, øvrige 
regnskabsrådgivende virksomheder eller hos it-leverandører. 

 
RUVU’s vurde-
ring  
 

 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 

 
RUVU har ved vurderingen tillige lagt vægt på, at behovsafdæk-
ningen dokumenterer en aktuel og kommende efterspørgsel efter 
dimittender med praksisnærer skattefaglige og regnskabsfaglige 
kompetencer i region Midtjylland set i lyset af etableringen af nye 
arbejdspladser i regi af SKAT.  
 

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 skatte-
fagligt indhold er til stede. 
 

 


