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På baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias 

ansøgning om godkendelse af nyt udbud er der truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af udbud af uddannelse til professionsbachelor i finans 

(Silkeborg) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændring) og § 2 i 

bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse 

af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, 

akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studie-

ordning opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 457 af 19. 

april 2022 om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser. 

 

Da Erhvervsakademi Dania 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). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

Ved spørgsmål til afgørelsen kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kontaktes 

på pkf@ufm.dk.  

 

Sprog:  

Dansk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Christina Egelund 

mailto:pkf@ufm.dk
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Bilag: 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 
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Bilag 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 

 

Nr. C4 – Nyt udbud – prækvalifikation 
(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og 
udbudssted: 

Erhvervsakademi Dania (Silkeborg) 
 

Uddannelsestype: Professionsbacheloruddannelse 
 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Uddannelse til professionsbachelor i finans 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Professionsbachelor i finans 
- Bachelor of Financial Management and Service 

Hovedområde: Det økonomiske område 
 

Genansøgning 
(ja/nej): 

Ja   

Sprog: Dansk 
 

Antal 
ECTS: 

210 ECTS 

Link til ansøgning 
på pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a6015764781518
fc 
 

Link - 
UddannelsesGuid
en: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddann
elser/o ekonomiskmerkantileuddannelser/finans 

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

RUVU vurderer, at ansøgningen 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 har noteret sig, at Erhvervsakademi Dania har hørt 

Erhvervsakademi MidtVest, som med henvisning til EAMVs 

fremtidige rekrutteringsgrundlag ikke støtter op om et nyt 

udbud. RUVU har desuden noteret sig, at ansøgningen er 

en genansøgning.  

 

RUVU lægger i sin vurdering vægt på, at ansøgningen 

sandsynliggør et lokalt aftagergrundlag for uddannelsens 

dimittender. Sammenholdt med en tilfredsstillende udvikling 

i beskæftigelsen for uddannelsens dimittender på landsplan 

finder RUVU det derfor samlet set sandsynliggjort, at der er 

grundlag for et udbud i Silkeborg. 

RUVU vurderer yderligere, at det vil være muligt at 

rekruttere studerende fra Danias eget dækningsområde 

uden, at det vil forringe vilkårene for EAMVs udbud i 

Herning. 

 

RUVU bemærker dog, at der med et nyt udbud i Silkeborg 

er mange udbud af uddannelsen spredt ud over hele landet, 

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 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a6015764781518fc
http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a6015764781518fc
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/o%20ekonomiskmerkantileuddannelser/finans
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/o%20ekonomiskmerkantileuddannelser/finans
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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. 

 


