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Godkendelse af dublering af udbud  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af VIA University Colleges ansøgning om godkendelse af dublering af ud-
bud, truffet følgende afgørelse:  
 

Godkendelse af professionsbacheloruddannelse i skat (Randers) 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 
videregående uddannelser og § 3 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 
særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, 
professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.  
 
Da VIA University College er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til 
umiddelbar oprettelse af udbuddet.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor.  
 
Udbudssted:  
Randers 
 
Sprog:  

Dansk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ina Jakobine Madsen 

Specialkonsulent  
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Nr. D3 - Dublering – prækvalifikation 
(Efterår 2020) 

Ansøger og udbudssted: VIA University College – Dublering i Randers  

Uddannelsestype: Professionsbachelor  

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Skat 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

Professionsbachelor i skat 
Bachelor of Taxation 

Hovedområde: Samfundsfaglige område Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog:  
Dansk 

Antal ECTS: 210 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/9881dde29c14e30b6cc229b7d1035802 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/samfundsfagli
geogoekonomiskeuddannelser/skat 

  

RUVU's vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU vurderer at ansøgningen dokumenterer at efterspørgslen på personer 
med en mellemlang videregående skattefaglig uddannelse i Region Midtjylland 
er så markant, at udbuddet ikke vil have konsekvenser for rekrutteringen til 
VIA's udbud af samme uddannelse i Herning.    
 
RUVU noterer positivt den tætte dialog om etablering af udbuddet, herunder 
praktikpladser, med Skatteforvaltningen og andre relevante interessenter og 
aftagere.   
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