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Afgørelsesbilag
Download den samlede ansøgning
Læs hele ansøgningen
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Kolding, Skamlingvejen 32

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professsionsbachelor inden for finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Financial Management and Services

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Financial Management and Services

Styrelsen for Forskning og Uddannelse · pkf@ufm.dk · Udskrevet 4. december 2022

Side 2 af 6

Prækvalifikation af videregående uddannelser - Professsionsbachelor inden for finans

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via erhvervsuddannelse:
Kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2). Desuden engelsk C og enten matematik B eller
virksomhedsøkonomi B. Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten matematik B eller
virksomhedsøkonomi B.
Adgang via gymnasial uddannelse:
Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx),
eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).
Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske.
Med en gymnasial eksamen skal du have engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke
adgangskrav skal være bestået.
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Der henvises til studieordning for Finanaøkonom (kilde:
http://iba.dk/upload_dir/docs/Studieordninger/Studieordning-FIN-sept--2013-15-vers-18062013.pdf).

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120
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Beskrivelse af uddannelsen
Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til, på et teoretisk og metodisk grundlag, at tilrettelægge og
udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative
funktioner i finansielle virksomheder.
De studerende skal kvalificere sig til at arbejde kundeorienteret og analytisk med finansielle forretninger og anvende
finansielle værktøjer ved planlægning af projekter inden for dette område samt forestå og udvikle den direkte
kommunikation med kunden om tilpassede løsninger og medvirke i udviklingen af virksomhedens rådgivningsaktivitet.
Desuden skal den studerende kunne kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og arbejde med
finansielle forhold både nationalt og internationalt.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Der henvises til studieordningen for finansbachelor, side 8 og 9(Kilde:
http://doc.eal.dk/EAL_Dokumenter/Fuldtidsuddannelser/Pba.%20i%20Finans/Studieordning%202013-2017%20bind%201%20Pba.%

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Der henvises til takstkataloget http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaendeuddannelse/erhvervsakademier/okonomi/tilskud. Takstkatalog 2013 for erhvervsakademier og professionshøjskoler, linje
25 for finansbachelor.

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet for De Merkantile Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser,
Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én
fil.
Ansøgning_Finansbachelor_EA Kolding.pdf

Behov for nyt udbud
Se vedhæftede PDF-dokument.

Rekrutteringsgrundlag
Se vedhæftede PDF-dokument.

Forventet optag
2015: 25.
2016:30.
2017:40.
Det vurderes, at der som udgangspunkt er belæg for et optag på 25 studerende ud fra det niveau, som erhvervslivet
efterspørger. Der forventes at være en gradvis vækst, efterhånden som kendskabet til uddannelsen udbredes.
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Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Erhvervsakademi Koldings store netværk af virksomheder bakker op om akademiets ansøgning. Ud over de skriftlige
tilkendegivelser fra konkrete virksomheder i Danmark, har Erhvervsakademi Koldingskaffet muligheder for, at studerende
kan få en praktikplads uden for landets grænser.
I bilag B findes en oversigt over virksomheder, hvor finansøkonomstuderende har været i praktik i foråret 2013. De 28
markerede virksomheder ligger inden for Erhvervsakademi Koldings dækningsområde. Disse virksomheder vil også være
relevante for finansbachelorstuderende, hvilket en stor del af de øvrige virksomheder uden for dækningsområdet også vil
være.
Blandt de virksomheder på listen, der ser positivt på placering af finansbacheloruddannelsen i Kolding, skal det bemærkes,
at de store virksomheder/pengeinstitutter ligeledes vil besætte praktikpladser og jobs, der ligger uden for akademiets
dækningsområde, men med studerende fra akademiet i Kolding.
Udviklingen i antallet af banker, disses antal af filialer, den geografiske placering af disse filialer og deres
rådgivningscentrene betyder, at der er flere praktikpladser - både i og uden for akademiets dækningsområde - end antallet
af virksomheder indikerer. Fx har Danske Bank en HR-afdeling, der dækker det meste af regionen, men der er naturligvis
kun lavet én positiv tilkendegivelse, som i praksis vil dække over flere praktikpladser rundt i regionen.
Det er således vigtigt at understrege, at der er væsentligt flere praktikpladser og flere jobmuligheder, end antallet af
virksomheder på listen. Dette ses tydeligt, hvis man ser på fx Jyske Banks placering af filialer og større
kontorer/rådgivningscentre (kilde: www.jyskebank.dk). Derfor indeholder tilkendegivelsen fra Jyske Bank, ligesom Danske
Banks, mere end 1 praktikplads og mere end én jobmulighed.
Det samme gælder de andre virksomheder; især de store.
Et andet eksempel er Sydbank, som har deres hovedkontor placeret her i regionen, hvilket åbner mulighed for langt flere
praktikpladser og jobs. Derudover har de mange filialer og centre, der også vil være mulige praktikpladssteder. Også her
er der kun én samlet positiv tilkendegivelse.
Ydermere er TRYG primært placeret i hovedstadsområdet, men ønsker flere kandidater til deres praktikpladser og
opslåede job. Derfor har TRYG givet deres positive tilkendegivelse. TRYG vurderer helt klart, at det er sandsynligt, at
studerende vil rejse fra Kolding til hovedstaden i praktikøjemed, da de allerede har sådanne fra resten af Jylland, herunder
også Nordjylland. Vælger den studerende brancheretningen inden for forsikring i sit studie, så vil de sandsynligvis også
fortsætte i dette spor, når der skal vælges et job.
Under møde med Forsikringsakademiet den 24. september i Rungsted, hvor rektor Niels Egelund repræsenterede
akademiet, kom det ligeledes frem, at der i forsikringsbranchen er væsentligt flere praktikpladser, end der er kandidater til,
med de udbud/antal studerende, der er i øjeblikket på de øvrige finansbachelorskoler.

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

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2013 - 2
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Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EA Kolding_Finans.pdf

Samlet godkendelsesbrev
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Behov for nyt udbud
Udbuddet er primært rettet mod arbejdsmarkedets behov i Erhvervsakademi Koldings
dækningsområde, som består af Trekantområdet med Kolding, Fredericia og Vejen Kommune
samt Haderslev Kommune.
Sekundært rettes udbuddet mod Sydøstjylland fra Trekantsområdet til grænsen (Aabenraa,
Sønderborg) og Sydvestjylland til grænsen (Esbjerg, Ribe, Tønder). Afgrænsningen af området
beror på, at uddannelsen i øjeblikket ikke udbydes i Syd- og Vestjylland.
Uddannelsen er rettet mod flere jobområder i den finansielle sektor i bred forstand. Det vil
navnlig sige brancher som bank, realkredit, forsikring, revision, ejendomshandel og
ejendomsadministration men også mod job i virksomheders økonomiafdelinger.
Erhvervslivets opbakning
Der er nedsat et Advisory Board på Erhvervsakademi Kolding, bestående af de fire store
banker i Danmark, SKAT, Finanssektorens Uddannelsescenter, Forsikringsakademiet, Nykredit
og Deloitte. Behovet for finansbacheloruddannelsen er blandt andet udsprunget af diskussioner
i dette regi. I dette forum bakkes kraftigt op om nødvendigheden af at få udbuddet (se
tabellen på næste side).
Erhvervsakademi Kolding har desuden fået en henvendelse fra Finanssektorens
Arbejdsgiverforening (FA), hvor man opfordrer Erhvervsakademiet til at søge om udbudsretten
på finansbacheloruddannelsen, da man fra FA’s side vurderer, at der er et behov for
uddannelsen i Erhvervsakademiets dækningsområde og sekundært resten af Syddanmark. Der
er således en kraftig opbakning fra FA’s side.
(Kilde: Møde mellem Michael Boas Pedersen fra FA, Rektor Niels Egelund, Erhvervsakademi Kolding,
Kursuschef Henrik Kjær Christensen, Erhvervsakademi Kolding, d. 2. sep. 2013)

Dette underbygges af følgende citat fra Marian Dissing, FA’s Adm. Dir.:
”Vedr. nyt udbud af Professionsbachelor i Finans i Kolding
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er blevet bedt om at give en vurdering af behov for
et udbud af Professionsbacheloruddannelsen i Finans ved Erhvervsakademi Kolding. Flere af
FA’s medlemsvirksomheder med rekrutteringsbehov i regionen har givet udtryk for, at der er
behov for et regionalt udbud, der kan sikre dimittender til specielt Syd- og Vestjylland.
Samtidig har FA noteret sig, at der er sket en stigning i rekrutteringen fra uddannelsen i FA’s
medlemsvirksomheder på landsplan. Årsagen er, at behovet for formelle kompetencer stiger,
samtidig med at beskæftigelsen blandt finansansatte falder. Det har betydet, at efterspørgslen
efter dimittender er steget. Det nuværende udbud har ikke kunnet matche den stigende
efterspørgsel. Derfor har flere af FA’s medlemsvirksomheder ikke kunnet finde de praktikanter,
de har behov for i forbindelse med praktikansøgningsrunden 2013.
På den baggrund vurderer FA, at der er et regionalt behov for et udbud af Professionsbachelor
i Finans i Kolding, og at dette behov understøttes af en generelt øget rekruttering fra
uddannelsen på nationalt plan.
FA forudsætter, at EA Kolding forpligter sig til at indgå i det eksisterende netværk af udbydere
af uddannelsen og det nationale samarbejde omkring uddannelsens faglige indhold”.
(Kilde: brev fra Mariane Dissing, Adm. Dir. i FA til IBA, d. 30. sep. 2013).
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Der er bred opbakning til at Erhvervsakademi Kolding får udbudsretten på
finansbacheloruddannelsen, hvilket ses af følgende bemærkninger:
Virksomhed
Danske Bank

Bemærkninger
I Danske Bank arbejder vi konstant på at højne vores medarbejderes
kompetencer […] I den forbindelse vil vi gerne pege på vigtigheden af
geografisk spredning i udbuddet af f.eks. Professionsbachelor i Finans,
således at det også er en reel mulighed at rekruttere kandidater med en
længerevarende finansuddannelse uden for de større byer i Danmark.
Joan Keck Mortensen, HR Partner

Jyske Bank

Jyske Bank har gennem længere tid haft et tæt og positivt samarbejde med
EA Kolding. Dette er (ud over den geografiske placering) baseret på, at EA
Kolding kan dokumentere kvalitet i uddannelserne samt udviser en rigtig god
forståelse for vigtigheden af at samarbejde regionalt
Helle Thykjær, Afdelingsdirektør
Uddannelsesbehovet til fremtidens ansatte i pengeinstitutter øges, hvilket
naturligt retter blikket mod finansbacheloren, og behovet er der allerede,
samtidig med, at det er stigende.
Knud Nørbo, HR Direktør

Sydbank

Efter vores vurdering vil der fremover være større efterspørgsel efter med
arbejdere med en uddannelse på niveau med professionsbachelor i Finans,
og det er væsentligt, at uddannelsen udbydes, så der er større geografisk
spredning end det er tilfældet i dag.
Britt Salomonsen, Uddannelseschef

TRYG

TRYG kan absolut anbefale Erhvervsakademi Kolding som udbyder af
Professionsbachelor i Finans. Anbefalingen bygger på vore erfaringer
omkring samarbejdet med akademiet i forbindelse med finansuddannelsen,
hvor vi har haft et tæt og absolut tilfredsstillende samarbejde. Vi har på den
baggrund den klare opfattelse at Erhvervsakademi Kolding vil være i stand til
at tilbyde et sundt og udviklende fagligt miljø, der kan sikre de rette
omstændigheder for, at de studerende kan udvikle de kompetencer og
kvalifikationer uddannelsen omfatter.
Tryg benytter selv muligheden for at tage de studerende ind i
praktikperioder og ser også kandidaterne som en interessant kanal for
fremtidige rekrutteringer.
Ib Lavendt, Uddannelseskonsulent

Vorbasse

Det er meget betydningsfuldt for vores region, at der også uddannes

2

Hejnsvig
Sparekasse

finansbachelorer uden for de større byer som Århus og København.

Middelfart
Sparekasse

Vi vil naturligvis rigtig gerne bakken op om Erhvervsakademi Koldings
ansøgningen til ministeriet. Det betyder, at vi dermed vil arbejde for at stille
praktikpladser til rådighed, og så hvis den rigtige kandidat er der, et job.
Desuden hænger praktikplads og uddannelsesinstitution ofte godt sammen,
hvorfor det for mig er naturligt at se positivt på at stille praktikplads til
rådighed.

Allan Klein Mikkelsen, Filialdirektør

Helle Lund Gregersen, CSR Ansvarlig/HR Konsulent
Forsikringsakademiet

Forsikringsakademiet har i forbindelse med finanselevuddannelsen et
glimrende og succesfuldt samarbejde med Erhvervsakademi Kolding. I
forbindelse med PBA i Finans vil Erhvervsakademi Kolding vil indgå i det
samarbejde der er mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening,
Forsikringsakademiet og skolerne om PBA i Finans forsikringsretning. Dette
samarbejde er en styrke for uddannelsens udbud, og den efterspørgsel som
forsikringsbranchen har for at tiltrække dygtige og motiverede
medarbejdere.
Allan Bo Christensen, Personalechef – Skade og Bjarne Dyrberg,
Chef for udvikling og uddannelsespolitik

Institut
D’estudios
Financers
(Spanien)

In relation with the work placement you refer in your email, IEF would be
glad to support your program and help to find financial institutions for your
students.

Child and Youth
Finance
International
(Holland)

CYFI hopes to encourage financial services sector participation on issues of
youth financial inclusion, financial education, entrepreneurship, and
employment as part of our mission to ensure that all children and youth
become full economic citizens, have the ability to save and manage risk, and
develop life-long livelihood and social skills.

Josep Soler-Albertí, CEO

Our network of Partners includes financial services providers, central banks,
government ministries, stock exchanges, NGOs, prominent academics, the
private sector, multi-lateral organizations, and – of course – youth and youth
serving organizations.
CYFI has provided internship opportunities for students from over 30
countries from dozens of education program around the world. We work with
the interns to ensure that their learning objectives are met and that they
acquire and work on skills that they feel they will need to be successful in
their professional lives. CYFI holds orientation sessions, intake and outtake
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interviews and, depending on the length of the internship, periodic reviews.
We fully support the IBA program and will provide interns with a safe and
nurturing work experience. We very much hope that we will be able to
welcome the International Business Academy into our team of Universities
and help IBC students achieve their educational objectives.
Robin Willing, Director of Operations

Desuden har Erhvervsakademi Kolding fået positive tilkendegivelser fra følgende
virksomheder: Vestfyns Bank, FRØS herreds Sparekasse, Et godt Hjem, Kolding Kommune,
By- og Udviklingsforvaltningen, EDC Møller Christensen & Søn, Estate Ingolf Bossen, W.
KRAGH A/S, Finanssektorens Uddannelsescenter og EDC Grosbøl.
I en rapport fra september 2010 indikerer Finanssektorens Arbejdsgiverforening kraftigt, at
professionsbacheloruddannelsen er i vækst. Det er den, grundet den øgede kompleksitet i
rådgiverens arbejdsopgaver. I samme rapport ses endvidere, at bachelorerne ses som
erhvervsrådgivere, hvilket harmonerer med trekantsområdets hidtidige udvikling.
(Kilde:
https://www.fanet.dk/Uddannelse/Uddpolitik/Analyserograpporter/2010_Rapport_finansoeko_final.pdf)

Erhvervsakademi Koldings sikring af tilgang til nyeste viden
Til sikring af, at der uddannes egnede kandidater, som opfylder erhvervslivets behov, har
Erhvervsakademi Kolding indgået separate aftaler med Finanssektorens Uddannelsescenter og
Forsikringsakademiet, der sikrer, at Erhvervsakademi Kolding til enhver tid har adgang til den
nyeste viden på områderne. Konkret indgås der partnerskabsaftaler og samarbejdsaftale om,
at de to private udbydere (der hver især repræsenterer hhv. pengeinstitutterne og
forsikringsselskaberne) stiller deres knowhow mv. til rådighed for Erhvervsakademi Kolding.
Aftalerne er bygget op omkring følgende områder (se yderligere bilag A):
Undervisere: for begge aftaler gælder det, at der stilles undervisere til rådighed, især på
brancheretningerne, hvor de to aktører har en række specialister til rådighed inden for
investering, finansiering, skade, liv og pension, bolig og kreditvurdering. Det er eksperter, som
Erhvervsakademi Kolding har adgang til at bruge i forbindelse med undervisningen. Herved
sikres en særdeles tæt kobling til den nyeste viden på områderne, samt adgang til et netværk
for Erhvervsakademi Koldings undervisere, som ikke findes andre steder.
Materialer og knowhow: begge steder udvikler og vedligeholder man undervisningsmaterialer
inden for deres respektive felter, og der er indgået aftale om, at Finanssektorens
Uddannelsescenter stiller egnede udviklingsorienterede personer til rådighed if. med udvikling
af undervisningsmaterialer.
For Forsikringsakademiet gælder det, at Erhvervsakademi Kolding frit kan købe materialerne.
Det er især de to aktørers mangeårige erfaring og branchekendskab, der kan danne
udgangspunkt for helt nyt materiale til brug i undervisningen og den ønskede læringssituation.
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Dette gælder især, hvor der skal være en meget tæt kobling til branchens behov, udfordringer,
kundetyper, opgaver, problemstillinger, analyser etc., og hvor den nyeste viden er en
nødvendighed.
Øget efterspørgsel på arbejdskraft
Generelt forventer Trekantområdet en samlet fremgang i beskæftigelsen på ca. 5.000 frem
mod 2020. Fremgangen forventes primært at ske inden for handel, transport og sundhed.
(Kilde: Udvikling i Erhverv og Brancher i Syddanmark, 19. oktober 2011.
http://ams.dk/sitecore/content/AMS/SydDanmark/Viden_om_Arbejdsmarkedet/Analyser/Analyser_2011/
~/media/AmsRegionSite/SydDanmark/Analyser/2011/Udvikling_i_erhverv_og_brancher/Udvikling%20i%
20erhverv%20og%20brancher%20i%20Region%20Syddanmarkpdf.ashx)

Med finanskrisen har Trekantområdet (og resten af Danmark) oplevet en nedgang i
beskæftigelsen, men i årrækken 2001 – 2010 er der sket en vækst på 424 ansatte inden for
forsikring og finansiering i Trekantområdet.
(Kilde: Udvikling i Erhverv og Brancher i Syddanmark, 19. oktober 2011, side 19, Figur 2.6).

Trekantområdets ændring i antallet af beskæftigede fordelt på brancher, 2001- 2010. Det er
brancher, der alle vil aftage finansbachelordimittender.
Den fremtidige efterspørgsel på arbejdskraft i Region Syddanmark forventes at være størst i
Trekantområdet, som fortsat vil være det største arbejdskraftopland i regionen (Kilde:
Udvikling i Erhverv og Brancher i Syddanmark, 19. oktober 2011, side 36). Se nedenfor
angående forventet ændring i antallet af beskæftigede fordelt på brancher 2010-20. Som det
fremgår af tabellen, forventes der vækst inden for finansbachelores ansættelsesområder.
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I perioden 2010-2020 forventes andelen af ufaglærte at falde fra 32 til 28 procent af den
samlede efterspørgsel, mens andelen af personer med videregående uddannelse vil stige fra
29 til 34 procent.
(Kilde: Udvikling i Erhverv og Brancher i Syddanmark, 19. oktober 2011, side. 36).

”Region Syddanmark kan få en udfordring i forhold til balancen på arbejdsmarkedet de
kommende ti år. I 2020 vurderes der at være godt 6.000 ledige personer på arbejdsmarkedet i
Region Syddanmark. Det svarer til en ledighedsprocent på 1 procent. Det sætter fokus på
sammensætningen af arbejdskraft i regionen. Der vil blive for mange ufaglærte og for få med
en videregående uddannelse. Arbejdsstyrken vil være forkert sammensat rent
uddannelsesmæssigt i forhold til efterspørgslen. I 2020 vil der være et overskud på 44.000
ufaglærte, mens der vil mangle 33.100 personer med videregående uddannelse. Alene inden
for forsikring og den finansielle sektor vil der være et mismatch/ubalance på 2500 personer”.
(Kilde: Udvikling i Erhverv og Brancher i Syddanmark, 19. oktober 2011, side 41 og 42)

Citat fra planstrategien: ”Nogle af de vigtigste elementer i visionen for den østjyske
storbyregion er bl.a. at udvikle et stærkt og videnintensivt erhvervsliv, baseret på effektiv
udnyttelse af områdets store samlede arbejdsmarked samt udviklingspotentialet i områdets
eksisterende virksomheder og erhvervsklynger.”
(Kilde: http://www.trekantplan.dk/sw54215.asp)

Beskæftigelsesanalyse inden for beslægtede områder
Beskæftigelsesundersøgelse finansøkonomdimittender juni 2011 målt et år efter.
Status
Job
Videreuddannelse
Andet
Ledig

Antal EA Kolding
39 (65 %)
17 (28,3 %)
2 (3,3 %)
2 (3,3 %)

Antal hele landet
307 (66,5 %)
104 (22,5 %)
8 (1,7 %)
43 (9,3 %)

(Kilde: Statistik fra Erhvervsakademi Kolding)
På Erhvervsakademi Koldings øvrige uddannelser har dimittenderne ligeledes lav ledighed. Af
Jobindex d. 25. september 2013 er der 17 ledige stillinger alene inden for forsikring og
finansområdet.
(Kilde: http://www.jobindex.dk/job/kontor/sydjylland/)

Den generelle tendens til at medarbejderes formelle uddannelsesniveau løftes i disse år
bekræftes af rapporten ”Finansøkonomerne i den finansielle sektor” (Finansforbundet, sep.
2010). Rapporten peger på, at dels er antallet af akademikere i sektoren steget, og dels at
elevindtaget i højere og højere grad er substitueret af den øgede rekruttering af
finansøkonomer i specielt pengeinstitutter. Alt tyder på, at denne tendens også gælder
beslægtede områder som finansbachelorer og det understøtter dermed også indirekte behovet
for dimittender fra uddannelsen.
(Kilde: ”Finansøkonomerne i den finansielle sektor”, Finansforbundet, sep. 2010, side 3)

I en rapport fra september 2010 indikere Finanssektorens Arbejdsgiverforening kraftigt, at
professionsbacheloruddannelsen er i vækst. Det er grundet den øgede kompleksitet i
rådgiverens arbejdsopgaver. Hvis udviklingen går som rapporten peger på, nemlig at
finansbachelorerne primært vil ende som erhvervsrådgivere, hvilket stiller krav om en ret bred
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vifte af kompetencer, så vil virksomhedernes behov for velkvalificerede og højtuddannede
medarbejdere inden for denne sektor øges i den nære fremtid. I samme rapport ses endvidere,
at man ser bachelorerne som erhvervsrådgivere, og dette harmonerer godt med
trekantsområdets hidtidige udvikling.
(Kilde:
https://www.fanet.dk/Uddannelse/Uddpolitik/Analyserograpporter/2010_Rapport_finansoeko_final.pdf)

Rekrutteringsgrundlag
Optaget forventes hovedsageligt at komme fra dimittender fra gymnasier og erhvervsskoler i
Erhvervsakademi Koldings dækningsområde.
Hovedtallene for antal dimittender fra gymnasier og erhvervsskoler i Erhvervsakademi
Koldings dækningsområde (2011 og 2012). Kategori 20 inkluderer også HF og
studenterkurser.
2011
20 ALMENGYMNASIALE UDDANNELSER
Fredericia
Haderslev
Kolding
Vejen

2012

269
367
449
169

286
440
578
163

25 ERHVERVSGYMNASIALE UDDANNELSER
Fredericia
170
Haderslev
140
Kolding
269
Vejen
51
Total:
1884

209
159
315
65
2215

(Kilde: Danmarks Statistik, http://www.statistikbanken.dk/U33)

Dimittender fra de adgangsgivende erhvervsuddannelser er ikke inkluderet. Dog forventes der
at være ansøgere, som har gennemført finansuddannelsen (EUD), og som ønsker en mere
akademisk uddannelse.
Udvikling i STÅ tal på Erhvervsakademi Kolding
Erhvervsakademi Kolding har en meget stor vækst i optag jf. følgende STÅ tal, se
nedenstående oversigt. Akademiet har således været god til at tiltrække studerende til sine
uddannelser.
STÅ
2010
Professionsbachelor i
International handel og
markedsføring

50,5

STÅ
2011

63

STÅ
2012

99,5

STÅ
2013

151,75

8

E-designer
Markedsføringsøkonom

2,5

27,5

237

279

265,5

280,25

156,5

168,5

219,5

230,25

Multimediedesigner

130

149

163

179,5

Total Fuldtid STÅ

574

659,5

750

869,25

VVU

468

482

1042

1141,5

Finansøkonom

Total STÅ inklusiv VVU

305,37
(1.2.kvt)*
1284 1174,62
534

(Kilde: Statistik fra Erhvervsakademi Kolding)
*Bemærk, at VVU tallene for 2013 mangler 2. og 3. kvartal

Tallene illustrerer tydeligt, at:







Erhvervsakademi Kolding har oplevet betydelig vækst i perioden 2010 til 2012.
Væksten bliver endnu mere markant, når der kigges endnu længere tilbage i tid. Få
(om nogen) akademier har præsteret tilsvarende vækst på Fuldtid STÅ.
Finansøkonomuddannelsen er en yderst populær uddannelse på Erhvervsakademi
Kolding med stor søgning og stor gennemførelsesprocent.
På VVU kommer de 85 STÅ fra VVU uddannelsen i Finansiel rådgivning.
Antal STÅ på Professionsbachelor i International handel og markedsføring er stort i
forhold til akademiets størrelse og dækningsområde.
I 2013 fik Erhvervsakademi Kolding den største vækst i antal ansøgere af samtlige
videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.
(kilde: http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/sogning-optag-ogvejledning/optag-nyheder-og-pressemeddelelser/rekordmange-unge-optaget-pa-videregaendeuddannelser39bf3ac79464444bba4f395a5d12fa9d)



Erhvervsakademi Kolding fik udbudsretten på Professionsbachelor i Webudvikling ultimo
juni 2013. Et hold med 15 studerende er startet pr. 1. september 2013.

For at give et fuldt dækkende billede af bachelor- og kandidatmiljøet på Erhvervsakademi
Kolding, skal det tilføjes, at der også udbydes følgende uddannelser på disse niveauer:






Bachelor i International Business i samarbejde med Coventry Universitet. Der er tale
om både en fuldtids- og e-learninguddannelse med opstart af hold ved hvert
sommeroptag.
Master of Business Administration i samarbejde med Coventry Universitet og London
South Bank Universitet. Uddannelsen udbydes både som fuldtids-, e-learning- og
deltidsuddannelse. Der starter fuldtidshold ved hvert sommer- og hvert vinteroptag.
Master of Science i samarbejde med London South Bank Universitet. Uddannelsen
udbydes som fuldtids- og e-learninguddannelse. Der starter et fuldtidshold ved hvert
sommeroptag.
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Disse uddannelser er en naturlig del af Erhvervsakademi Koldings bachelor- og kandidatmiljø,
som integrerer undervisere og ledelse i tæt samspil med de nævnte partnere.
Konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget for øvrige eksisterende uddannelser
I det følgende sammenholdes øvrige eksisterende uddannelser med finansbacheloruddannelsen med udgangspunkt i uddannelsernes formål.
Formålet med finansbacheloruddannelsen er ”at kvalificere de studerende til, på et teoretisk og
metodisk grundlag, at tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et
finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle
virksomheder. De studerende skal kvalificere sig til at arbejde kundeorienteret og analytisk
med finansielle forretninger og anvende finansielle værktøjer ved planlægning af projekter
inden for dette område samt forestå og udvikle den direkte kommunikation med kunden om
tilpassede løsninger og medvirke i udviklingen af virksomhedens rådgivningsaktivitet.
Desuden skal den studerende kunne kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede
elementer og arbejde med finansielle forhold både nationalt og internationalt”.
(Kilde:
http://doc.eal.dk/EAL_Dokumenter/Fuldtidsuddannelser/Pba.%20i%20Finans/Studieordning%2020132017%20bind%201%20Pba.%20finans.pdf, side 6).

Trekantområdet og Sydjylland har i øjeblikket ingen professions/erhvervsbacheloruddannelser, der er rettet mod den finansielle sektor.
Nærmeste beslægtede uddannelser, der udbydes i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde
er: HA-studiet, HD-studiet med HD 2. del specialet i Finansiel Rådgivning, begge udbydes af
SDU Kolding og finansøkonomuddannelsen, som udbydes på Erhvervsakademi Kolding.
Derudover udbydes finansbacheloruddannelsen på Erhvervsakademi Lillebælt i Odense.
HA, SDU Kolding: Formålet med HA-uddannelsen i generel erhvervsøkonomi: Bacheloren
med denne linje har særlig viden inden for erhvervsøkonomi i bred forstand:
virksomhedsøkonomi, organisation, marketing, finansiering og regnskab. Bacheloren har
desuden yderligere viden om og færdigheder i at anvende metoder, der er relevante for den
generelle erhvervsøkonomi: videnskabelige undersøgelsesmetoder, markedsanalysemetoder,
informationssystemer samt erhvervsøkonomiske redskaber til støtte for ledelsesbeslutninger i
virksomheder. Endelig har linjens særlige bredde udviklet bachelorens kompetencer til ledelse
på tværs af de forskellige erhvervsøkonomiske discipliner.
(Kilde: http://www.sdu.dk/Uddannelse/Bachelor/ErhvervsoekonomiHAGenerelKo/Mere_om_studiet).

Uddannelsen er meget forskellig fra finansbacheloruddannelsen, og optaget på dette studie
vurderes derfor ikke at blive påvirket af et udbud af en finansbacheloruddannelse.
HD 2. del, FR, SDU Kolding: På HD 2.del er formålet at give den uddannede viden om og
forståelse af det erhvervsøkonomiske fagområdes praksis, teori og metode på et niveau, der
kvalificerer den uddannede til selvstændigt at kunne identificere, reflektere over, analysere og
vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt
kunne varetage specialistfunktioner inden for det erhvervsøkonomiske område. For HD-linjen i
Finansiel Rådgivning (HD FR) gælder specifikt, at linjen yderligere skal sikre, at den
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studerende opnår en sådan branche- og forretningsforståelse, at han eller hun, som
medarbejder i en finansiel virksomhed, bliver i stand til bedst muligt at planlægge, organisere,
igangsætte og udføre kunderelaterede opgaver under hensyntagen til kunde-, virksomheds- og
samfundsinteresser. Slutmålet er, at den studerende skal opnå viden, færdigheder og faglige
og personlige kompetencer til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med de
problemstillinger, som han eller hun kan møde i forbindelse med sit professionelle virke.
Uddannelsen udbydes på SDU i Kolding. Det er en deltidsuddannelse, hvor den studerende
allerede har en uddannelse bag sig, og adgangskravet er endvidere 2 års relevant
erhvervserfaring. Pga. den meget forskellige målgruppe/ansøgergruppe, vil optaget på dette
studie ikke blive påvirket af et udbud af finansbacheloruddannelsen, selvom dele af indholdet
matcher finansbacheloruddannelsen.
(Kilde:
http://static.sdu.dk/mediafiles///Files/Om_SDU/Byerne/Slagelse/HDstudiet/Studieordning%20HD%28FR
%29,%20opdateret%202013.pdf)

Finansøkonom, Erhvervsakademi Kolding: Formålet med denne uddannelse er at
kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejdet med at planlægge,
organisere og realisere opgaver inden for finansiering, kapitalanvendelse, forsikring,
ejendomshandel og -administration. Den uddannede skal kunne arbejde såvel nationalt som
internationalt med problemstillinger i virksomheden og i forbindelse med finansiel rådgivning.
Den uddannede skal kunne varetage opgaverne i et bredt perspektiv og i samarbejde med
andre med en anden kulturel og uddannelsesmæssig baggrund.
(Kilde: http://iba.dk/upload_dir/docs/Studieordninger/Studieordning-FIN-sept--2013-15-vers18062013.pdf, side 6)

Det vurderes, at optaget vil blive påvirket af et udbud af finansbacheloruddannelsen. Det
anses imidlertid for at være en fordel pga. den finansielle sektors efterspørgsel efter
uddannede med en højere uddannelse. Det vurderes, at uddannede fra
finansbacheloruddannelsen, på sigt til en vis grad, vil overtage nogle af de jobs, som i
øjeblikket bliver besat af finansøkonomer. Det er derfor i Erhvervsakademi Koldings interesser
at kunne tilbyde den finansielle sektor finansbachelorer, selvom det betyder en nedgang i
antallet af ansøgere til finansøkonomstudiet.
Ca. 12 % af de studerende på finansøkonomuddannelsen fortsætter på HA-studiet i Kolding
(varighed 1,5 - 2 år). Vi vurderer derfor, at en stor del af disse ville være startet på
finansbacheloruddannelsen i stedet på finansøkonomuddannelsen, hvis denne blev udbudt i
Kolding. Da de studerende søger ind på de sidste 1,5 år af HA-uddannelsen på SDU Kolding, vil
det således heller ikke påvirke deres optag.
(Kilde: Erhvervsakademi Kolding Statistik, kan fremsendes efter anmodning)
Finansbacheloruddannelsen, Erhvervsakademi Lillebælt, Odense: På Erhvervsakademi
Lillebælt udbydes finansbacheloruddannelsen. Det vurderes, at optaget på denne uddannelse
ikke vil blive påvirket af et udbud på Erhvervsakademi Kolding, da det typiske søgemønster til
erhvervsakademier og professionsskoler typisk er fra det lokale område. Af analyse på
ansøgernes geografiske baggrund på optaget på alle Erhvervsakademi Koldings uddannelser
fra september 2012 og 2013, ses følgende:
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Tilnærmet dækningsområde

2012 %

2013 %

Erhvervsakademi Kolding

60

59

EASV

11

13

EA LILLEBÆLT

18

20

Øvrige Danmark

11

8

(Kilde: Statistik fra Erhvervsakademi Kolding)

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en lille søgning til Erhvervsakademi Kolding fra
hhv. Sønder- og Vestjylland (EASVs dækningsområde) samt Fyn og Vejle området (EA
Lillebælts dækningsområde). Ansøgere fra EA Lillebælts dækningsområde skyldes primært
ansøgere til finansøkonomstudiet. De kommer især fra området nord for Kolding. Generelt er
søgningen fra EA Lillebælts dækningsområde til Erhvervsakademi Kolding fra området nord for
Erhvervsakademi Koldings dækningsområde dvs. Vejle området og dermed ikke Fyn. Der er
således en tendens til, at de studerende vælger det studiested, som der er kortest geografisk
afstand til.
Det vurderes derfor, at størstedelen af de studerende på en finansbacheloruddannelse på
Erhvervsakademi Kolding vil komme fra vores ansøgere til finansøkonomuddannelsen og ikke
påvirke hverken EA Lillebælts, SDUs eller det nationale optag væsentligt.
Endnu en begrundelse for at udbyde finansbacheloruddannelsen på Erhvervsakademi Kolding
kan begrundes i manglen på uddannelsespladser i regionen. Rapporten Udgangspunkt for
vækst i Syddanmark, oktober 2005, konkluderer bl.a., at ”benchmarkingen på det lave antal
uddannelsespladser kan udgøre en akilleshæl i Region Syddanmark. En af hovedudfordringerne
er på uddannelsesområdet, hvor en opgradering af de formelle kompetencer er essentiel for at
erhvervslivet kan trække på højkvalificeret arbejdskraft”. Dette underbygges af tabellerne side
19 og 20 samt side 5, hvor det fremgår, at Region Syddanmark har det næstlaveste antal
uddannelsespladser pr. 1000. indbyggere i forhold til øvrige regioner. Kun Sydsjælland er
lavere, son dog har adgang til Københavns uddannelsesmekka.
(Kilde: Udgangspunkt for vækst i Region Syddanmark, oktober 2005).
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Bilag A
Gæstelærer o.a.




I det omfang Erhvervsakademi Kolding har brug for gæstelærere, er Finanssektorens
Uddannelsescenter behjælpelig med at finde egnede undervisere, så vidt det er muligt.
Undervisningens længe kan variere fra få lektioner, til en hel dag.
Hvis det besluttes at oprette en arbejdsgruppe som f.eks. udvikler en case, en opgave,
et kompendium eller andet, er Finanssektorens Uddannelsescenter behjælpelig med at
finde ressourcepersoner til dette, så vidt det er muligt.

Udvikling af materialer




Finanssektorens Uddannelsescenter er behjælpelig med at finde egnede
udviklingsorienterede personer, der kan indgå i arbejdsgrupper omkring udvikling af
diverse undervisningsmaterialer f.eks. cases, opgaver, kompendier, regneark etc., så
vidt det er muligt.
Erhvervsakademi Kolding ansætter og aflønner de relevante personer efter aftale.
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Bilag B
Virksomhed

Land

Gade, nr.

Postnr., by

Aldi

Essen 30

6000 Kolding

dk

Nordea Bank Danmark

Strandgade 3

1401 København K

dk

Arbejdernes Landsbank

Vesterbrogade 5

1502 København

dk

Låsepartner

Vesterlundvej 20

2730 Herlev

dk

Ipvision

Skodsborgvej 305D

2850 Nærum

dk

El Mundo Export

Chhetrapati, Thamel

44600 Kathmandu

Nepal

EDC Møn

Storegade 33

4780 Stege

dk

Middelfart Sparekasse

Havnegade 21

5500 Middelfart

dk

Beierholm

Essen 27 D

6000 Kolding

dk

Bestnet

Esbjergvej 16A

6000 Kolding

dk

Danbolig Erhverv

Buen 12, 1.

6000 Kolding

dk

Deloitte

Egtved Alle 4

6000 Kolding

dk

EDC Kolding

Enevold Sørensensvej 6

6000 Kolding

dk

EDC Poul Erik Bech

Jernbanegade 25

6000 Kolding

dk

Handelsbanken

Adelgade 14

6000 Kolding

dk

Home, Lynggaard & Hansen

Adelgade 16

6000 Kolding

dk

Larsen & Larsen

Pakhustorvet 16, 3. sal

6000 Kolding

dk

Sydbank

Jernbanegade 14

6000 Kolding

dk

Grisogko Aps.

Niels Bohrs Vej 5

6100 Haderslev

dk

Nordea Bank Danmark

Nørregade 30

6100 Haderslev

dk

Nordea Bank Danmark

Nørregade 30

6100 Haderslev

dk

SKAT Syddanmark

Chr. X Vej 22

6100 Haderslev

dk

SKAT Syddanmark

Chr. X Vej 22

6100 Haderslev

dk

SKAT Syddanmark

Chr. X Vej 22

6100 Haderslev

dk

SKAT Syddanmark

Chr. X Vej 22

6100 Haderslev

dk

SKAT Syddanmark

Chr. X Vej 22

6100 Haderslev

dk

Sydbank

Storegade 5-7

6100 Haderslev

dk

ServiSyd

Stubbæk Bygade 32

6200 Aabenraa

dk

EDC Vesterholm

Kogade 2

6270 Tønder

dk

EDC Vesterholm & Co.

Kogade 2

6270 Tønder

dk

Sydbank

Storegade 22

6270 Tønder

dk

Nybolig

Torvegade 1

6330 Padborg

dk

Contiga Tinglev A/S

Mads Clausens Vej 58

6360 Tinglev

dk

Mærsk Container Industry

Bjerndrupvej 47

6360 Tinglev

dk

EDC Nystaden

Perlegade 97

6400 Sønderborg

dk

Sydbank

Jernbanegade 35

6400 Sønderborg

dk

Danbolig Andersen & Partnere

Vestergade 13

6500 Vojens

dk

Nybolig Vojens

Rådhuscentret 43

6500 Vojens

dk
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Danbolig
EDC Mæglerne Gosvig @Slangerup
Aps.

Søndergade 8

6600 Vejen

dk

Esbjergvej 4A

6600 Vejen

dk

Home Vejen

Nørregade 5

6600 Vejen

dk

Solar

Industrivej Vest 39

6600 Vejen

dk

SPF Danmark A/S

Drejervej 7

6600 Vejen

dk

Frøs Herreds Sparekasse

Frøsvej 1

6630 Rødding

dk

Frøs Herreds Sparekasse

Frøsvej 1

6630 Rødding

dk

HP Regnskab

Kirkebyen 9

6640 Lunderskov

dk

HP Regnskab

Kirkebyen 9

6640 Lunderskov

dk

Home

Strandbygade 13

6700 Esbjerg

dk

Carlsberg

Vestre Ringvej 111

7000 Fredericia

dk

Estate Peter Møller

Sjællandsgade 52

7000 Fredericia

dk

Home

Købmagergade 14

7000 Fredericia

dk

Nordea Telefonbank

Jupitervej 2

7000 Fredericia

dk

Spar Nord

Ryes Plads

7000 Fredericia

dk

VirksomhedsBørsen

Strevelinsvej 10, 1. sal

7000 Fredericia

dk

Danbolig, Vejle

Dæmningen 64 & 72

7100 Vejle

dk

Handelsbanken

Flegborg 6

7100 Vejle

dk

Ib Andresen Industri Vejle

Sydkajen 92

7100 Vejle

dk

Isabella

Isabellahøj 3

7100 Vejle

dk

KPMG

Lysholt Alle 10

7100 Vejle

dk

Minova

Flegborg 2 A

7100 Vejle

dk

One Revision Vest

Ribevej 35

7100 Vejle

dk

Sydbank

Kirketorvet 4

7100 Vejle

dk

Sygehus Lillebælt

Kabbeltoft 25

7100 Vejle

dk

EDC Ejendoms Centret

Odelsgade 42

7130 Juelsminde

dk

Danexpo

Ryttervangen 1

7323 Give

dk

Nybolig Hørning & Stilling

Skanderborgvej

8362 Hørning

dk

Samvirkende Revisorer

Sønderbrogade 16

8700 Horsens

dk

SKAT

Løvenørnsgade 25

8700 Horsens

dk

SKAT Midtjylland

Løveørnsgade 25

8700 Horsens

dk

Andelskassen
Surawat Savings and Credit
Cooperation

Bueskellet 1

8830 Tjele

dk

Kalikasthan 32
Nørrebrogade 154 st.
th.
A11 Marsa Industrial
Estate

Kathmandu

Nepal

København

dk

MRS 3000

Malta

Data Service
Bortex Fine Tailoring
Andelskassen
Broager Sparekasse

Dk
Dk

Creative HQ

NZ

Creative HQ

NZ

EDC Børkop

dk
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Home

Dk

Home

Dk

Jyske Bank

Dk

Jyske Bank

Dk

Middelfart Sparekasse

Dk

Nordea

Dk

Nordea

Dk

Sparekassen Nordjylland

dk

The Noise Abatement Society

Suite 2, Brunswick
Terrace

UK

UAB RES INVEST

Mazeikiai

Lituania
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Erhvervsakademi Kolding
Iba@iba.dk

10. december 2013

Udkast til afslag på godkendelse
Styrelsen for Videregående

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund
af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet følgende udkast til afgørelse:
Afslag på godkendelse af udbud af
Professionsbachelor i finans i Kolding
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser..

Uddannelser
Bredgade 43
1260 København K
Telefon

7231 7800

Telefax

7231 7801

E-post

ui@ui.dk

Netsted

www.fivu.dk

CVR-nr.

3404 2012

Sagsbehandler
Jakob Krohn-Rasmussen

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Telefon

+ 45 7231 8737

E-post

jkra@ui.dk

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen
ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013.

Ref.-nr.
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Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen
af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ui.dk
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist betragtes afslaget som endeligt.
Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag 1: RUVUs vurdering
Ansøger:
Erhvervsakademi Kolding
Uddannelse:
Professionsbachelor i finans
Engelsk titel: Bachelor of Financial Management and Services
Udbudssted:
Kolding
Uddannelsessprog Dansk
Professionsbachelor i Finans er en 3½-årig uddannelse, der kvalificerer den uddannede til på
Beskrivelse af
et teoretisk og metodisk grundlag at kunne tilrettelægge og udføre servicering og kompleks
uddannelsen:
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.
Eksisterende udbud

Erhvervsakademi Aarhus i Viby J (Godkendt i 2008)
Erhvervsakademi Lillebælt i Odense (Godkendt i 2008)
University College Nordjylland i Aalborg (Godkendt i 2008)
Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København (Godkendt i 2008)

RUVU s vurdering

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr.
745 af 24. juni 2013.
Der er herunder lagt vægt på, at der endnu ikke foreligger konsoliderede beskæftigelsestal
for uddannelsens første dimittender, som kan lægges til grund for en samlet vurdering af det
nationale behov for oprettelse af nye udbud af uddannelsen. Da optaget på de eksisterende
udbud fortsat er stigende, vurderer RUVU, at der kun kan oprettes nye udbud af uddannelsen, når påviste lokale behov kan sættes i relation til opfyldelsen af det samlede behov på
nationalt niveau.
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Indsigelse på afslag på prækvalifikationsansøgning på finansbacheloruddannelsen
på Erhvervsakademi Kolding
RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr.
745 af 24. juni 2013.
Der er herunder lagt vægt på, at der endnu ikke foreligger konsoliderede
beskæftigelsestal for uddannelsens første dimittender, som kan lægges til
grund for en samlet vurdering af det nationale behov for oprettelse af nye
udbud af uddannelsen. Da optaget på de eksisterende udbud fortsat er
stigende, vurderer RUVU, at der kun kan oprettes nye udbud af uddannelsen,
når påviste lokale behov kan sættes i relation til opfyldelsen af det samlede
behov på nationalt niveau.

Kilde: RUVUs afslag på Erhvervsakademi Koldings prækvalifikationsansøging

Ledighedsstatistik
Efter indsendelsen af prækvalifikationsansøgningen på finansbachelor i oktober 2013, er
de officielle beskæftigelsesstatistikker fra FIVU, som RUVU efterlyser i afslaget mht.
nyuddannedes ledighed, blevet sendt til høring. Følgende tal er målt på
finansbacheloruddannelsen: Ledighedsgrad målt i kvartal to efter det kvartal, hvor
uddannelsen fuldføres. Jf. statistikken dimitterede 112 finansbachelorer i 2012, og af disse
er der en ledighed på 21% efter 6 måneder. Gennemsnitsledigheden for alle PB
uddannelser i 2012 er 20%. Ledigheden på 21% for finansbachelor må betragtes som
værende meget lav, taget i betragtning, at det er en helt ny uddannelse, som
virksomhederne først skal lære at kende, og målingen er foretaget kun 6 måneder efter
dimittering.
Kilde: Høring vedrørende opdatering af "Nyuddannedes beskæftigelse" samt vor nye opgørelse: "Aktuel
ledighed. Opgørelserne findes på: http://fivu.dk/uddannelse‐og‐institutioner/statistik‐og‐
analyser/faerdiguddannede/review‐nyuddannedes‐beskaeftigelse. Der skal logges på med
brugernavnet ”nyuddannede‐review” og adgangskoden ”readonly”

I ovenstående statistik findes følgende tal på finansøkonomuddannelsen. Som det fremgår
af tabellen nedenfor, har Erhvervsakademi Kolding det laveste ledighedstal i 2012 af
samtlige udbydere. Det er med til at understrege, at der er et behov for kandidater med en
finansiel uddannelse i området.
2010
Finansøkonom alle
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi Kolding
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi Sjælland
Erhvervsakademi SydVest
Erhvervsakademi Aarhus
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
Erhvervsakademiet Lillebælt
Professionshøjskolen University College Nordjylland

%
18%
21%
18%
23%
17%
26%
12%
14%
23%
25%

2011
N
862
90
71
50
39
36
168
231
94
83

%
16%
21%
15%
32%
16%
22%
11%
5.3%
26%
22%

2012
N
866
82
81
54
45
37
143
232
62
130

%
16%
21%
12%
21%
13%
14%
14%
15%
23%
19%

N
907
80
83
52
69
41
133
274
86
89
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Ledige stillinger til finansbachelorer
En hurtig søgning på Jobindex i Sydjylland d. 19. december viser, at der denne dato er
mindst 30 relevante stillingsopslag, som henvender sig til en kandidat med en
finansbacheloruddannelse.
Kilde: http://www.jobindex.dk/cgi/jobsearch.cgi?qs=&regionid=24

Rekruttering i Syddanmark og 4 arbejdskraftoplande. Rekruttering fordelt på
brancher, kvalifikationer og geografi

Kilde:
http://brsyddanmark.dk/~/media/AmsRegionSite/SydDanmark/Viden%20om%20arbejdsmarkedet
/Mangel%20paa%20arbejdskraftoplande/Rekruttering_fordelt_lokalområder_2_halvår_2013%20pd
f.ashx

Af denne rapport fremgår det, at rekrutteringsudfordringerne i Syddanmark i 2013 er
stigende i forhold til 2012. I Syddanmark er der sket en stigning i antal forgæves
rekrutteringer på 112,4%, som det ses i nedenstående tabel:

I nedenstående tabel angives rekrutteringsproblemerne i forhold til antal beskæftigede i
Syddanmark. Det fremgår af tabellen, at der har været 53 forgæves rekrutteringer inden
for finansiering og forsikring og 20 inden for ejendomshandel og udlejning.
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Som det ses på den forgæves rekruttering fordelt på kvalifikationer i Syddanmark, anføres
der i nedenstående tabel, at de syddanske virksomheder efterspørger uddannet
arbejdskraft, herunder kort / mellem kvalifikationsniveau (kort eller mellemlang
videregående uddannelse).
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Virksomhedstilkendegivelser
Nedenfor er anført 40 virksomheder, som er interesseret i såvel praktikanter, som i at
ansætte finansbachelorkandidater (Nogle af virksomhederne er også nævnt i
prækvalifikationsansøgningen).
Nedennævnte understøtter anmodningen fra FA, angivet i prækvalifikationsansøgningen.
BankNordik

Deloitte

Frøs Herreds
Sparekasse
Günes Consulting

Kreditbanken, Åbenrå

Sydbank

Bredebro Sparekasse
Broager Sparekasse

Den Jyske Sparekasse,
Grindsted
Ecometric

Larsen og Larsen

Tryg

LM Wind Power

Vestfyns Bank

EDC Børkop

Haderslev Andels
Boligforening
Handelsbanken

Carlsberg
DAB, Hammershøj

EDC, Kolding

Home, Fredericia

Danbolig

EDC, Vejen

Home, Kolding

Danbolig, Børkop

EG A/S

Home, Vejen

Danbolig, Kolding
Danbolig, Vejen
Danske Bank

Estate Ingolf Bossen
Et godt hjem
Fanø Sparekasse

Jobcenter Haderslev
Jyske Bank
Kolding Kommune

Middelfart Sparekasse, Vestjysk Bank, Kolding
Kolding
og Vejle
Nordea
Vorbasse/Hejnsvig
Sparekasse
Nr. Nebel og Omegns
Sparekasse
Saxo Privatbank,
Brørup
Skat
Skjern Bank
SPF

Henstilling fra FA
Der henvises igen til Erhvervsakademi Koldings henvendelse fra Finanssektorens
Arbejdsgiverforening (FA), hvor man opfordrer erhvervsakademiet til at søge om
udbudsretten på finansbacheloruddannelsen, da man fra FA’s side vurderer, at der er et
behov for uddannelsen i erhvervsakademiets dækningsområde og sekundært resten af
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Syddanmark. Der er således en kraftig opbakning fra FA’s side til et yderligere udbud af
uddannelsen.
Kilde: Prækvalifikationsansøgning fra Erhvervsakademi Kolding, oktober 2013

Sammenfatning
På baggrund af opgørelsen af ledighedstal fra FIVU på finansbachelor og finansøkonom,
rapporten om rekrutteringsproblemer i Syddanmark, angivelsen af stillingsopslag på
Jobindeks og endelig et udsnit over virksomheder, som vil stille praktikpladser til
rådighed og forventer at ansætte finansbachelorkandidater, anmodes om en genvurdering
af prækvalifikationsansøgningen om placering af et udbud af finansbacheloruddannelsen
på Erhvervsakademi Kolding.
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Erhvervsakademi Kolding
Iba@iba.dk

Afgørelse om foreløbig godkendelse
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund
af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om go
godkendelse af nyt udbud og Erhvervsakademi Koldings indsigelse mod ministerens
afgørelse af 10. december
ecember 2013,
2013 trufffet følgende
de afgørelse:
afg

13.. februar 2014

Styrelsen for Videregående
Uddannelser
Bredgade 43
1260 København K

Foreløbig godkendelse af udbud af
Professionsbachelor i Finans i Kolding
Professionsbachelor
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vid
videregående uddannelser.. og § 2 i bekendtgørelse nr. 746 af 24. juni 2013 om særlige
professiom betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, profess
onsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)
og diplomuddannelser
er betinget
betinget af
af efterfølgende
efterfølgendepositiv
positivuddannelsesakkreditering.
uddannelsesakkreditering.Hvis
Hvis
Godkendelsen er
uddannelsesakkreditering.
Hvis
foreden positive akkreditering ikke er opnået senest 1. marts 2015, bortfalder den for
løbige
ge godkendelse.
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Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for Erhvervsakademi
Koldings vedtægtsbestemte dækningsområde.
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv
akkreditering.
henNår der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitutionen rette he
vendelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på tildeling af
kode til Den Koordinerede Tilmelding samt koder fra Danmarks Statistik.
Stat istik.
Indsigelsen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
beskæftigelvideregående
ende uddannelser (RUVU). På baggrund af de konsoliderede beskæftige
sestal, vurderer RUVU, at vurdering
vurderingsgrundlaget
grundlaget er ændret i en sådan grad, at det er
godtgjort med rimelighed, at ansøgningen
ansø ningen nu opfylder kriterium 2.
erhvervsakademiudUdbudsgodkendelsen kan bortfalde efter reglerne i Lov om erhvervsakademiu
dannelser og professionsbacheloruddannelser,
professionsbacheloruddannelser, § 16.
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Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Institutionen
fastsætter i medfør af denne bekendtgørelses § 18 nærmere regler om uddannelsen
uddannelsen i
en studieordning. Studieordningen omfatter en fællesdel, der udarbejdes i fælle
fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, og en institut
institutionsdel, der kan udarbejdes i fællesskab af flere institutioner, der er godkendt til at
udbyde uddannelsen.
Udbudssted:
Kolding
Sprog:
Dansk
Dimensionering/ Maksimum-ramme
Maksimum ramme/ kvote
Uddannelsen dimensioneres ikke.

Styrelsen for Videregående
Uddannelser

Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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