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Godkendelse af nyt udbud 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Zealand – Sjællands Erhvervsakademis ansøgning om prækvalifikation 
af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 
 

Godkendelse af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i finans 
(Næstved) 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 med 
senere ændringer om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og 
godkendelse af videregående uddannelser § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. 
marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademi-
uddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomud-
dannelser. 
 
Da Zealand – Sjællands Erhvervsakademi 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. 
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannel-
ser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. de-
cember 2019.  
 
Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1162 af 10. 
juli 2020 om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professions-
bacheloruddannelser.  
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Nr. C5 - Nyt udbud – prækvalifikation 
(efterår 2021) 

Ansøger og udbuds-
sted: 

Erhvervsakademi Sjælland, Zealand Næstved 

Uddannelsestype: Professionsbachelor 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor i finans 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i Finans 
- Bachelor of Financial Management and Service 

Hovedområde: Det økonomiske-merkantile 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Ja 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS 

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

Linket findes her: 
http://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57114dc2 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekono-
miskmerkantileuddannelser/finans 

RUVU’s vurdering på 
møde 
d. 12. oktober 2021 

 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændringer om akkreditering af 
videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående 
uddannelser. 
 
RUVU lægger til grund for sin vurdering, at ansøgningen er veldokumente-
ret, og at der er påvist et lokalt behov for uddannelsen. Herunder finder 
RUVU det afdækket, at kompetencekravene på det finansielle arbejdsmar-
ked er øget, herunder de øgede krav til compliance og flere komplekse fi-
nansielle produkter. Ansøgningen påviser, at dette også gør sig gældende 
for aftagere i regionen. 
 
RUVU vurderer endvidere, at ansøgningen sandsynliggør, at udbuddet 
ikke forringer vilkårene væsentligt for eksisterende udbud af uddannelsen 
eller for beslægtede uddannelser og udbud. 
 

 


