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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.
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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.
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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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