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Rektor Jens Mejer Pedersen 

 

 

Kære Jens Mejer Pedersen 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af UCL Erhvervsakademi og 

Professionshøjskoles ansøgning om godkendelse af ny uddannelsesfilial er der 

truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på ny uddannelsesfilial af erhvervsakademiuddannelse indenfor 

finansområdet (finansøkonom AK) (Vejle) 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.  

 

Ved afslaget er der lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen ikke 

opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. 

juli 2021 med senere ændring. 

 

Det er et opmærksomhedspunkt, at uddannelserne er beskrevet i UCL’s 

institutionsplan for, hvordan UCL vil tilpasse tilgangen i Odense, jf. den politiske 

aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. UCL opfordres 

til at arbejde videre med tilpasningen.  

 

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 

modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk. Ved 

spørgsmål til afgørelsen kan der ligeledes rettes henvendelse hertil.  

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist, 

betragtes afslaget som endeligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Christina Egelund 

 

 

 

Bilag: 1 - RUVU’s vurdering af ansøgningen  
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Bilag 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 

 

Nr. F5 – Ny uddannelsesfilial – 
prækvalifikation 

(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Afslag 

Ansøger og 
udbudssted: 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Vejle) 
 

Uddannelsestype: Erhvervsakademiuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 

Den uddannedes 
titler på hhv. da/eng: 

- Finansøkonom AK 
- AP Graduate in Financial Management 

Hovedområde: Det merkantile område 
 

Genansøgning 
(ja/nej): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal 
ECTS: 

120 ECTS 

Link til ansøgning på 
pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478109bac 
 

Link - 
UddannelsesGuiden: 

https://www.ug.dk  
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 24. oktober 
2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som 

fastsat i bilag 4 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med 

senere ændring). 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad har 

sandsynliggjort behovet for en ny uddannelsesfilial i Vejle, 

som ikke allerede kan dækkes af de eksisterende udbud af 

uddannelsen. Det bemærkes, at der er kommet indsigelser 

fra Erhvervsakademi IBA Kolding og Erhvervsakademi Dania. 

RUVU vurderer det sandsynliggjort, at den ansøgte 

uddannelse vil få negative konsekvenser for 

rekrutteringsgrundlaget til det eksisterende udbud af 

uddannelsen i Kolding.  

RUVU hæfter sig desuden ved, at finansøkonomuddannelsen 

allerede udbydes i en lang række byer, og at der har været en 

markant tilgangsudvikling på landsplan over de seneste 5 år. 

Samtidig er der for nyligt godkendt yderligere udbud af 

uddannelsen i øvrige dele af landet, hvilket forventeligt vil øge 

tilgangsudviklingen yderligere de kommende år. RUVU finder 

derfor, at der i lyset af denne tilgangsudvikling bør afventes 

konsoliderede ledighedstal, før eventuel etablering af 

yderligere udbud af uddannelsen.  

 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478109bac
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/handelsogoekonomiskeuddannelser/finansoekonom

