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Endelig afslag på godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført
prækvalifikation af EA Danias ansøgning om godkendelse af ny uddannelse
og efterfølgende indsigelse af 5. december 2018 mod udkast til afslag af
26. november 2018 truffet følgende afgørelse:
Endelig afslag på godkendelse af professionsbacheloruddannelse i Finans (Silkeborg)
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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.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af
udbud af videregående uddannelser (RUVU).
RUVU vurderer, at uddannelsesinstitutionens indsigelse ikke indeholder
væsentlige nye oplysninger, der kan lægges til grund for en ændret vurdering af ansøgningen. RUVU har i denne ansøgningsrunde modtaget to ansøgninger om oprettelse af nye udbud af uddannelsen til finansbachelor i
det midt- og vestjyske område (begge er genansøgninger fra tidligere).
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Udvalget anerkender generelt behovet for finansbachelorer og har noteret
sig, at de aktuelle ledighedstal indikerer, at der p.t. er god efterspørgsel
efter dimittenderne. For så vidt angår ansøgningen fra EA Dania anerkender RUVU, at der er et regionalt behov for uddannede finansbachelorer. Det
er dog RUVU’s vurdering, at dette behov for nuværende bør kunne dækkes
af de eksisterende udbud af finansbacheloruddannelsen, inkl. det nye udbud i Herning. Men RUVU er meget opmærksom på rekrutterings- og mobilitetsproblematikken, som EA Dania nævner i deres ansøgning og efterfølgende indsigelse, og vil derfor fremadrettet nøje følge udviklingen i de aktuelle ledighedstal i det midtjyske.
RUVU vil endvidere anbefale, at den geografiske fordeling af studiepladser
på finansbacheloruddannelsen overvejes med henblik på fremadrettet at
understøtte forsyningen i hele landet.
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Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen fortsat ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i
bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.

Med venlig hilsen
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