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Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Finansuddannelsen (trin 2)

handelsuddannelse (med specialer)

it-supporter

kontoruddannelse (med specialer)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej
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Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte
Ikke relevant
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Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Finans, Eksport og teknologi, Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én
fil.
Ansøgning PB Finans samlet.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller
regionalt
Se uploadede behovsanalyse

Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender
Se uploadede behovsanalyse

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Se uploadede behovsanalyse

Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.
Se uploadede behovsanalyse

Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder
Se uploadede behovsanalyse
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Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen
Se uploadede behovsanalyse

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Se uploadede behovsanalyse

Øvrige bemærkninger til ansøgningen
Ingen bemærkninger

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2 - Foreløbig godkendelse - PB i Finans - EAMV (Herning).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Godkendelsesbrev professionsbacheloruddannelse i finans.pdf
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Motivation
Med et nyt udbud af Finansbacheloruddannelsen i Herning ønsker EAMV med støtte fra kommuner, erhvervsråd og det lokale erhvervsliv at henvende sig til de studerende, der søger beskæftigelse og udviklingsmuligheder inden private og offentlige virksomheder og institutioner, som arbejder inden for finansiering,
revision, ejendomshandel og –administration, forsikring og økonomistyring mv. Ansøgningen skal samtidig
ses som et ønske om at løfte uddannelsesniveauet og styrke videreuddannelsesmulighederne i EAMV’s dækningsområde, hvor en stor andel af vores dimittender, ifølge en undersøgelse fra Danske Erhvervsakademier,
finder beskæftigelse. Således vil et udbud af Finansbachelor i Midt- og Vestjylland kunne bidrage til et løft af
kompetenceniveauet og dermed medvirke til at sikre konkurrenceevne og beskæftigelse inden for det finansielle område i Midt- og Vestjylland.
Behov for det nye udbud på arbejdsmarkedet (kriterium 1b)
Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt
og/eller regionalt
I kølvandet på finanskrisen og den deraf skærpede konkurrencesituation er der skabt nye udfordringer i en
række sektorer, herunder finanssektoren. I takt med effektivisering af funktionerne og en øget grad af kompleksitet i opgaverne samt øget digitalisering oplever flere brancher inden for den finansielle sektor stigende
formelle kompetencekrav. Regeringen arbejder med en målsætning om at højne uddannelsesniveauet, og
tendenserne går i retning af, at flere i dag tager uddannelse på et videregående niveau. Imidlertid er mange
af de videregående uddannelsesmuligheder centreret i de større byer, og det er vanskeligt at tiltrække dimittender til landets yderområder, hvilket giver en national skævvridning i rekruttereringsmuligheder og dermed udviklingsmuligheder. Udfordringen med at tiltrække dimittender, der ikke er uddannet i området, bekræftes i støtteerklæringerne fra både Uddannelsesudvalget for Finansøkonomuddannelsen på EAMV (2018)
og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande (2018).
I penge- og realkreditinstitutioner er rekrutteringen af bankelever gennem de senere år faldet til fordel for
finansøkonomer og finansbachelorer, idet kompetencekravene inden for sektoren er stærkt voksende. Tendensen fortsætter og i dag giver flere af de store banker udtryk for, at finansøkonomer fremover vil blive erstattet af finansbachelorer, som med deres stærkere teoretiske ballast suppleret med praksisnærhed er
bedre til at løse de fremtidige udfordringer. Ifølge en beskæftigelsesundersøgelse af de forventede ansættelser af finansøkonomer, finansbachelorer og finanselever i 2016 foretaget af FA blandt banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og pensionsselskaber forventer de en samlet stigning i ansættelsen af finansbachelorer på 157% fra 2014 til 2016 (FA, 2016). Desuden udtaler direktør i FA Mariane Dissing ”at der på baggrund af især den teknologiske udvikling og komplekse regulering bliver arbejdsmarkedet mere og mere vidensintensivt….. Dette medfører en ændring i arbejdsopgaver hvor de nye arbejdsopgaver typisk kræver et
videregående uddannelsesniveau.” (Altinget, 18. august 2016)
Desuden lyder det fra direktør i Handelsbanken, Niels Viggo Malle, at” Vi oplever, at vores kunder i stigende
grad efterspørger rådgivning på et højt niveau – netop som denne akademiuddannelse gør dimittenderne
klar til at yde – også fordi uddannelsen er skræddersyet sammen med repræsentanter fra den finansielle sektor” (Handelsbanken, 2018)

Erhvervsrådene i både Herning & Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern giver således også udtryk for, at de oplever at virksomhederne efterspørger medarbejdere med videregående uddannelser inden for de relevante
brancher. Erhvervsdirektør i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande udtaler således ”Herning området er
kendt som finanscentrum i den vestlige del af Region Midtjylland, og samtidig en studieby i udvikling. Medarbejdere med kompetencer inden for finansiering er efterspurgt i hele Midt- og Vestjylland og de viser sig
svære at rekruttere, hvis de først er bosiddende i andre dele af landet” (Erhvervsrådet Herning & IkastBrande, 2018).
Dette bakkes op af Erhvervsdirektøren for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd ”Såvel pengeinstitutterne, som de
lokale ejendomsmæglere og forsikringsselskaber m.fl. peger ofte på udfordringen i at have et større rekrutteringsgrundlag for medarbejdere med en videregående finansiel uddannelsesbaggrund, i det midt- & vestjyske
område, og blandet de studerende er der ligeledes et ønske om at kunne tage uddannelsen i nærområdet. Vi
anser det derfor som sandsynligt, at søgningen til en sådan uddannelse fra vort område vil være betydelig.”
(Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, 2018)
Uddannelsesudvalget for Finansøkonomuddannelsen ved EAMV støtter op om bekymringen for det fremtidige rekrutteringsgrundlag af finansbachelorer i vores dækningsområde. Formand for uddannelsesudvalget
Berit Nørskou Pedersen (Ringkøbing Landbobank) udtaler således ” Uddannelsesudvalget for finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest har i flere år oplevet et stigende behov for, at der i området bliver
uddannet finansbachelorer.
Områdets pengeinstitutter ønsker at rekrutterer unge til finansjobs i banken. Dette kan gøres via tre spor;
finansbachelorer, finansøkonomer og finanselever. Førstnævnte kan der dog være svært at få et tilstrækkeligt antal ansøgere til i det midt- og vestjyske område, da det fordrer, at finansbachelorerne er villige til at
flytte væk fra de store uddannelsesbyer. Pendlerafstanden er for høj.
Vi kan derfor være bekymrede for den fremtidige rekruttering til områdets pengeinstitutter, hvis ikke der i
området uddannes finansbachelorer.” (Uddannelsesudvalget for Finansøkonomuddannelsen, 2018)
Inden for de senere år er andelen af medarbejdere inden for finanssektoren, der har en videregående uddannelse, fordoblet. Det er især blandt de yngre medarbejdere under 35 år man finder medarbejdere med
videregående uddannelser, her er det 2 ud af 3 der har en videregående uddannelse modsat medarbejdere
over 55 år hvor det blot er hver 5. (Finanssektoren i tal, FA 2017). Dette sammenkædet med at andelen af
medarbejdere over 55 år stiger i finanssektoren fra 8,6 % i år 2000 til 17,7% i 2018 (Udvikling i aldersfordelingen i finanssektoren, FA 4/9 2018) understøtter behovet for medarbejdere med videregående uddannelse i
fremtidens finanssektor.
I Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner ser man gode perspektiver i at få finansbacheloruddannelsen til
området. Borgmester i Herning kommune, Lars Krarup skriver således i støtteerklæringen ”Herning Kommune ønsker hermed at støtte op om, at Erhvervsakademi MidtVest kan blive udbyder af Finansbacheloruddannelsen…. Der vil fremover være behov for Finansbachelorer og efterfølgende beskæftigelse til dimittender
i vores område”. (Herning Kommune, 2018)
Også inden for revisionsbranchen støttes der op om at få finansbacheloruddannelsen til Herning. Partner i
BDO, Martin Jochens Lück, skriver således ”Det er vores klare opfattelse, at der er e5t stort behov for denne
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uddannelses forankring i vores region. Vi vurderer endvidere, at der vil være gode muligheder for efterfølgende beskæftigelse for dimittender med disse faglige kompetencer. Vi ser gode muligheder både hos os,
som rådgivnings- og revisionsvirksomhed, og hos regionens øvrige erhvervsliv, som har stigende efterspørgsel
på medarbejdere med netop disse kvalifikationer”. (BDO, 2018)
At der er behov for medarbejdere med f.eks. en finansbacheloruddannelse understøttes af tal fra webportalen arbejdsmarkedsbalancen.dk der vider gode jobmuligheder i Vestjylland inden for en række relevante job,
herunder:
• Bankrådgiver
• Ejendomsmægler
• Realkreditmedarbejder
• Forsikringsfunktionær
• Økonomicontroller
Desuden er der inden for revision mangel på arbejdskraft i Vestjylland.
(kilde: www.arbejdsmarkedsbalancen.dk - Kontor, administration, regnskab og finans, akademisk arbejde.)
Ligeledes viser nøgletal fra RAR Vestjylland at man inden for branchen Finansiering og forsikring oplevede 33
forgæves rekrutteringer i efteråret 2017.

Målt i forhold til antal ansatte i den pågældende branche er det den branche der har 3. flest forgæves rekrutteringer. (Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland, opdateret juni 2018)
Desuden giver bl.a. Handelsbanken udtryk for at de mener at der efter endt uddannelse vil være gode jobmuligheder – ”Det er vores klare opfattelse, at der er et stort behov for denne professionsuddannelse i Erhvervsakademiets dækningsområde – med efterfølgende god beskæftigelse til dimittender med denne ballast
– både hos os i Handelsbanken og hos vores kolleger i Herning og det øvrige Midt- og Vestjylland.” (Handelsbanken, 2018).
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Ovenstående understreger behovet for fastholdelse af og fremtidig kompetenceudvikling af arbejdskraften i
EAMV’s dæknings- og rekrutteringsområde i Midt- og Vestjylland inden for de områder som uddannelsen
retter sig mod.

Et lokalt udbud af uddannelsen vil således kunne bidrage til at højne uddannelsesniveauet og fastholde dimittenderne i lokalområdet og dermed styrke rekrutteringsmulighederne og sikre kvalificeret arbejdskraft til
de lokale virksomheder. Desuden vil et lokalt udbud af en professionsbacheloruddannelse bidrage til et generelt løft af uddannelsesniveaet i Midt- og Vestjylland i henhold til regeringens målsætninger om at skabe
et mere sammenhængende Danmark, hvor der i hele landet er muligheder for at arbejde og uddanne sig, og
med gode muligheder for vækst og udvikling.
Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender
Som ovenfor beskrevet er der både blandt kommuner, erhvervsråd og virksomheder i vores dækningsområde opbakning til at udbyde finansbacheloren i Herning. Det er derfor vores skøn at der vil være behov for
25-30 dimittender hver år.

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen
I arbejdet med at afdække behovet for Finansbacheloren i vores dækningsområde har vi inddraget forskellige aktører, herunder har følgende bidraget med støtteerklæringer:
• Uddannelsesudvalget for Finansøkonomuddannelsen (med repræsentanter fra Ringkøbing Landbobank,
Vestjysk Bank og Vestjysk Revision
• Handelsbanken
• DAHL, advokatfirma
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•
•
•
•
•

BDO
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
Herning Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune

Uddannelsesudvalget drøfter løbende uddannelsesbehovet og har haft drøftelser om behovet for en professionsbachelor inden for det finansielle område. Desuden har vi gennem f.eks. praktikbesøg og karrieremesser en tæt kontakt med virksomhederne og har derfor en stor indsigt i deres behov og ønsker.
Sammenhæng i uddannelsessystemet
Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og en aktuel dimensionering
Der er i vores dæknings og rekrutteringsområde beslægtede uddannelser. Der er mellem uddannelserne forskelle på uddannelsesniveauet (kvalifikationsrammens niveau 5 og 6), ligesom der er forskelle på de faglige
områder.
For at belyse forskellene, bliver de sammenlignet herunder.
Finansøkonom
Finansbachelor
HA almen (AU Herning)
Omfang
120 ECTS. Varighed: 2 år
210 ECTS. Varighed 3,5 år
180 ECTS. Varighed 3 år
fuldtid
fuldtid
Adgangskrav Relevant uddannelse:
Relevant uddannelse:
Relevant uddannelse:
• Erhvervsuddannelse
• Erhvervsuddannelse
• Gymnasial baggrund
• Gymnasial baggrund
• Gymnasial baggrund
Fag og moduler
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Erhvervsjura
Erhvervsøkonomi
Finansielle virksomheder og
markeder
Kunde- og samarbejdsrelationer
Privatøkonomi
Globaløkonomi
Statistik
Ledelse og kommunikation
+ en af følgende brancheretninger:
• Finansiel rådgivning
• Ejendomshandel
• Ejendomsadministration
• Internt og eksternt regnskab samt revision
• Forsikring

Branchekendskab og forretningsforståelse
Kommunikation, salg og
kundepsykologi
Økonomi og finansiering
Erhvervs- og finansjura
Statistik og metode
+ en af følgende studieretning:
• finansielle forretninger
• forsikring - herunder liv,
pension og skade
• ejendomshandel
• ejendomsadministration
• økonomistyring.

Matematik
Statistik
Eksternt årsregnskab
Organisationsadfærd
Kvantitativ metode
Økonomistyring
Erhvervsøkonomi
Kvalitativ metode
Forretningsudvikling med
informationssystemer
Industriøkonomi og strategi
Makroøkonomi
Marketing management
Finansiering
Operations Management
Erhvervsret
Videnskabelig metode

Primære forskelle

Uddannelsen er praksisnær
og baseret på anvendt teori
og giver et
bredt professionsgrundlag.

Uddannelsen er baseret på
Uddannelsen har et bredt
Branchespecialisering, hvor teoretisk grundlag og er ikke
dimittenderne uddannes til branche- eller professionsspecifik profession. Den
specifik
bygger på både et praksisnært og teoretisk grundlag.
Som det ses af ovenstående, så er der visse faglige ligheder mellem Finansøkonom AK og Professionsbachelor i Finans. Her er det, ud over de faglige differencer, forskellen mellem uddannelsesniveauet og specialiseringsgraden helt afgørende.
Ligeledes tilgodeser Finansbacheloren kompleksiteten i det arbejde, der venter dimittenderne i deres beskæftigelse.
Rekrutteringsgrundlag
I Midt‐ og Vestjylland er der en tendens til, at mange unge ikke ønsker at flytte fra området, hvilket resulterer i, at uddannelsesvalget ofte vil være geografisk bestemt. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde uddannelser på såvel kort som mellemlangt videregående niveau i denne del af landet, idet uddannelsesniveauet i regionen herved bliver generelt løftet, hvilket er nødvendigt i bestræbelserne på at undgå en uddannelsesmæssig skævvridning i Danmark.
Danske Erhvervsakademier har i 2015 foretaget en analyse af, hvor erhvervsakademiernes dimittender bosætter sig efter endt uddannelse. Analysens hovedkonklusioner er angivet neden for:
•
•
•
•

74 procent af dimittenderne fra 2013 bor forsat i eller ved deres akademiernes dækningsområde i
2015.
Efter København er Midt- og Vestjylland det område, der holder på flest dimittender efter endt uddannelse, med 81 procent i dækningsområdet og tilgrænsende kommuner.
Dimittender fra de store byer bliver i nærområdet efter endt uddannelse. Decentrale udbud er derfor nødvendige for national dækning af videregående uddannelser på erhvervsakademier.
Kun for to af 24 campusser er det under 50 procent, der bliver i dækningsområdet og omgrænsende
kommuner, nemlig Køge og Roskilde.

Det fremgår, at en stor andel af dimittender forbliver i akademiets dækningsområde, hvor de finder beskæftigelse. Derfor er det nødvendigt med decentrale udbud, der kan sikre fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft (Danske Erhvervsakademier, 2015).
Som udgangspunkt vil der være sammenfald i rekrutteringsgrundlaget for finansøkonom og finansbachelor
uddannelserne. Derfor forventer vi en nedgang i søgningen på finansøkonomuddannelsen. Yderligere forventes et lokalt udbud at kunne tiltrække andre og nye grupper af studerende, der søger uddannelse på et
højere niveau, hvor de i dag er nødt til at flytte til Århus eller længere væk.
Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen
Med baggrund i behov hos såvel studerende som i sektoren (se behovsanalyse) vil denne differentiering og
udvikling af uddannelsesniveauet i EAMV’s dækningsområde være hensigtsmæssig.
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Der budgetteres således med følgende optag på Finansbacheloruddannelsen
År
2019
2020
2021
Optag

25

30

30

Forventede praktikaftaler
EAMV har et veletableret samarbejde med det lokale erhvervsliv om tilvejebringelse af praktikpladser til finansøkonomstuderende. Traditionelt har pengeinstitutterne aftaget en stor del af de studerende, men vi
opleve det i stigende grad vanskeligt at få en praktikplads for de studerende, især inden for banksektoren.
Begrundelsen fra banksektoren har været at de ønsker praktikanter på et højere fagligt niveau, såsom finansbachelorer. Dette har bl.a. medført at vi gennem de senere år har oplevet at de studerende er søgt ud i
andre brancher såsom forsikring, ejendomsmægler-virksomhed, ejendomsadministration og økonomifunktioner i private og offentlige virksomheder. Dette bevirker at vi i dag også har gode relationer til virksomheder
hvor kommende studerende på finansbacheloruddannelsen vil kunne komme i praktik.
Flere af vores samarbejdsparterne giver desuden udtryk for et behov for at få praktikanter og senere ansætte finansbachelorer med henblik på at kunne løfte de kompetencekrav, der opleves i branchen. Der er
eksempler på, at lokale virksomheder i dag ansætter professionsbachelorer, men da det er vanskeligt at tiltrække dimittenderne til Midt- og Vestjylland, eksisterer der et rekrutteringsproblem (se behovsanalyse).
Praktikpladssituationen i vores dækningsområde er på nuværende tidspunkt sådan at over 95 % af de studerende på EAMV har været i virksomheds- eller iværksætterpraktik, og virksomhederne i akademiets dækningsområde har udvist stort uddannelsesansvar ved at tilbyde de studerende en praktikplads.
Med baggrund heri vurderes mulighederne for tilvejebringelse af det fornødne antal praktikpladser for de
kommende Finansbachelorer som gode.
Konklusion
På baggrund af ovenstående redegørelse begrundes EAMV’s ansøgning om nyt udbud af Finansbacheloruddannelsen i:
•
•
•
•
•
•
•
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Skærpede kompetencekrav inden for finanssektoren og andre aftagende sektorer og dermed stigende behov for professionsbacheloruddannet arbejdskraft.
Mangel på kvalificeret arbejdskraft og rekrutteringsudfordringer i Midt- og Vestjylland.
Lokale virksomheder efterspørger i stigende grad professionsbachelorer.
Manglende mobilitet hos mange unge og samtidig stor interesse og behov for at tage en professionsbacheloruddannelse.
Et generelt behov for at højne uddannelsesniveauet i Midt- og Vestjylland.
En meget stor andel af dimittender fra Erhvervsakademi MidtVest får beskæftigelse i Midt- og
Vestjylland, hvilket bidrager til at løfte uddannelsesniveauet og styrke konkurrenceevnen.
Veletableret samarbejde med lokale virksomheder fra forskellige brancher inden for finanssektoren
og andre aftagende sektorer, hvilket vil bidrage til at skabe kvalitet i uddannelsen og mulighed for
praktikpladser og beskæftigelse.

IBDO
Erhvervsakademi Midtvest
Gl. Landevej 2
7400 Herning

Tlf: 96 26 38 00
herning@bdo.dk
www .bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birk Centerpark 30
DK-7400 Herning
CVR-nr. 20 22 26 70

14. september 2018
Vores ref. mju

Finansbacheloruddannelsen
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ønsker hermed at udtrykke vores fulde støtte og
opbakning til Erhvervsakademi Midtvests ønske om at kunne udbyde Finansbacheloruddannelsen.
Det er vores klare opfattelse, at der er et stort behov for denne uddannelses forankring i vores region.

Vi vurderer endvidere, at der vil være gode muligheder for efterfølgende beskæftigelse for
dimittender, med disse faglige kompetencer. Vi ser gode muligheder både hos os, som rådgivnings- og revisionsvirksomhed, og hos regionens øvrige erhvervsliv, som har stigende efterspørgsel på medarbejdere med netop disse kvalifikationer.
BDO ansætter årligt 30-50 trainees på landsplan, hovedsageligt i form af Finansøkonomier.
Disse findes helt overvejende i lokalområde, idet vores erfaring viser, at lokalt forankrede
trainees har størst mulighed for at blive en succes.

Jeg er naturligvi::øhed for yderligere uddybning eller spørgsmål.

~slück
Partner, Statsautoriseret revisor
miu@bdo.dk

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOO International Limited • et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse • og en del af det internationale BOO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

Dato
J.nr.

14. september 2018
145296

Erhvervsakademi Midtvest
Gl. Landevej 2
7400 Herning
Att. Rektor Henriette Slebsager

Finansbachelor

DAHL advokatfirma udtrykker hermed sin fulde støtte til, at Erhvervsakademi MidtVest får udbudsret til
Finansbacheloruddannelsen.
DAHL advokatfirmas afdeling i Herning betjener en bred vifte af erhvervskunder, banker og pengeinstitutter i region Midtjylland. Vi kan på det grundlag bekræfte og støtte, at udbud af Finansbacheloruddannelsen vil være til stor gavn for områdets aktører.
Det er på den baggrund min opfattelse, at der hos erhvervsvirksomhederne og særligt banker og pengeinstitutter i lokalområdet og regionen er behov for og efterspørgsel efter en sådan uddannelse.

Venlig hilsen

Torben Buur
Advokat (L) /Partner
tbu@dahllaw.dk
Dir. tlf. +45 88 91 92 43

DAHL Advokatpartnerselskab
Kaj Munks Vej 4 | DK-7400 Herning | Tlf. +45 88 91 91 91 | www.dahllaw.dk | CVR 37310085

Herning, den 13. september 2018

Støtteerklæring vedr. finansbachelor uddannelsen
Vi er i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande blevet orienteret om ønsket om at kunne udbyde uddannelsen
Finansbachelor (fuldtidsuddannelse) hos Erhvervsakademi MidtVest.
Herning området er kendt som finanscentrum i den vestlige del af Region Midtjylland, og samtidig en
studieby i udvikling.
Medarbejdere med kompetencer indenfor finansiering er efterspurgte i hele Midt- og Vestjylland, og de
viser sig svære at rekruttere, hvis de først er bosiddende i andre dele af landet.
I en tid med stigende krav til de finansielle institutioner og et øget politisk fokus på et Danmark i balance,
giver det rigtig god mening af placere finansbachelor uddannelsen i Herning.
Vi støtter således kraftigt op om, at Erhvervsakademi MidtVest fremover vil kunne udbyde den nævnte
uddannelse.

Med venlig hilsen
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Kenneth Mikkelsen
Erhvervsdirektør

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande • Birk Centerpark 40 • 7400 Herning • tlf. 96 26 11 11• www.erhvervsraadet.dk

Erhvervsakademi MidtVest
Gl. Landevej 2
7400 Herning

10.09.2018

Finansbacheloruddannelsen

Uddannelsesudvalget for finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest har i flere år oplevet et
stigende behov for, at der i området bliver uddannet finansbachelorer.
Områdets pengeinstitutter ønsker at rekruttere unge til finansjobs i banken. Dette kan gøres via tre spor;
finansbachelorer, finansøkonomer og finanselever. Førstnævnte kan der dog være svært at få et
tilstrækkeligt antal ansøgere til i det midt- og vestjyske område, da det fordrer, at finansbachelorerne er
villige til at flytte væk fra de store uddannelsesbyer. Pendlerafstanden er for høj.
Vi kan derfor være bekymrede for den fremtidige rekruttering til områdets pengeinstitutter, hvis ikke der i
området uddannes finansbachelorer.
Jeg står på udvalgets vegne gerne til rådighed for yderligere spørgsmål og/eller uddybning.

IdW
t ørs kou
t:7 Pedersen
Formand for uddannelsesudvalget for finansøkonomuddannelsen
bnp@landbobanken.dk

Afgørelsesbrev

Erhvervsakademi MidtVest
E-mail: eamv@eamv.dk

Foreløbig godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af EA MidtVest’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet
følgende afgørelse:
Foreløbig godkendelse af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i Finans (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.

26. november 2018
Styrelsen for Forskning og
Uddannelse
Professions- og Erhvervsrettede
Videregående Uddannelser
Bredgade 40
1260 København K
Tel. 3544 6200
www.ufm.dk
CVR-nr. 1991 8440

Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis den positive akkreditering ikke er opnået senest den 1. marts 2020
bortfalder den foreløbige godkendelse.
Den foreløbige godkendelse gives til at dække behovet for udbuddet inden for
det vedtægtsbestemte dækningsområde. Udbudsgodkendelsen kan bortfalde
efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse 986 af 18. august 2017.

Sagsbehandler
Jørgen Prosper Sørensen
Tel. 72 31 90 01
jso@ufm.dk
Ref.-nr.
18/046935-30

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv akkreditering.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som
bilag nedenfor.
Udbudssted:
Herning.
Sprog:
Dansk.
Med venlig hilsen
Jørgen Prosper Sørensen
Chefkonsulent
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Nr. C2 - Nyt udbud – prækvalifikation
(efterår 2018)
Ansøger og udbudssted:
Erhvervsakademi MidtVest (Herning)

Status på ansøgningen:
Foreløbig godkendelse

Uddannelsestype:

Professionsbachelor

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

PB i Finans
-Professionsbachelor i Finans
-Bachelor in Financial Management and Services
Det økonomisk-merkantile område

Genansøgning (J/N):

Sprog:

Dansk

210 ECTS

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d145d081

Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af uddannelsen,
herunder erhvervssigte

Antal ECTS:

Ja

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekonomisk
merkantileuddannelser/finans
Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag
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.
På første del af uddannelsen beskæftiger man sig med en række bundne fagområder, som er fælles for alle studerende:






Branchekendskab og forretningsforståelse
Kommunikation, salg og kundepsykologi
Økonomi og finansiering
Erhvervs- og finansjura
Statistik og metode

Herefter vælges én blandt fem mulige studieretninger: finansielle forretninger,
forsikring - herunder liv, pension og skade, ejendomshandel, ejendomsadministration og økonomistyring. Det 5. semester består af 6 måneders praktikophold i en finansiel virksomhed. Ud over de nævnte fagområder omfatter uddannelsen valgfag samt det afsluttende bachelorprojekt.
RUVU’s vurdering på
møde d. 24. oktober 2018

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.
RUVU har i denne ansøgningsrunde modtaget to ansøgninger om oprettelse af
nye udbud af uddannelsen til finansbachelor, og begge er genansøgninger fra
tidligere ansøgningsrunder.
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RUVU har i sin vurdering lagt vægt på, at det nationale optag på uddannelsen er
stort og stigende, og at det på den baggrund fortsat overordnet set er usikkert,
i hvor høj grad udbuddet af dimittender matcher arbejdsmarkedets behov.
RUVU vurderer derfor, at det forekommer usikkert, i hvor høj grad udbuddet af
dimittender på længere sigt vil matche arbejdsmarkedets behov. På baggrund
heraf finder RUVU, at det overordnet set er hensigtsmæssigt at afvente en
nærmere konsolidering af overgangen til beskæftigelse fra de eksisterende
udbud.
For så vidt angår ansøgningen fra EA MidtVest (Herning), anerkender RUVU, at
der er dokumenteret et regionalt behov for uddannede finansbachelorer i det
midt- og vestjyske område, som ikke i tilstrækkelig grad kan dækkes af de eksisterende udbud.
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