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Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse 
  
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Copenhagen Business Schools  Handelshøjskolens (CBS) ansøgning om 

godkendelse af masteruddannelsen i forretningsudvikling truffet følgende afgørel-

se: 

 

Godkendelse af masteruddannelse i forretningsudvikling  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-

gående uddannelser. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieordning 

opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 

2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen). 

Da CBS er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar op-

rettelse af masteruddannelsen. 

Styrelsen for Videregående Uddannelser kontakter snarest CBS med koder fra 

Danmarks Statistik. 

 

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

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

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i deltids- og masterbekendtgørelsen. 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastlægges uddannelsens titel 

til: 

 

Dansk: Master i forretningsudvikling  

Engelsk: Master of Business Development  

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i København. 
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Sprog:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 6 fastlægges uddannelsens normering til 

60 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: deltidstakst 1. 

Aktivitetsgruppekode: 5947. 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for erhvervs-

økonomi. Ministeriet bemærker, at det er muligt at supplere censorkorpset, således 

at det samlede korps bl.a. dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannel-

sen. 

 

Maksimumramme: 

Styrelsen har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke ønsker at fastsætte en maksi-

mumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv 

efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 

§ 10 i masterbekendtgørelsen.  

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til masteruddannelsen: 

 

 HA Almen Erhvervsøkonomi  

 HA(jur.) - Erhvervsøkonomi - erhvervsjura  

 HA(it.) - Erhvervsøkonomi - informationsteknologi  

 HA(mat.) - Erhvervsøkonomi - matematik  

 HA pro. - Erhvervsøkonomi og projektledelse  

 BSc in Business Administration and Service Management  

 BSc in International Business  

 BSc in International Shipping and Trade  

 Cand.merc. – Erhvervsøkonomi 

 Cand.oecon. i avanceret økonomi og finansiering 

 MSc in Business, Language and Culture 

 Cand.merc.aud. - Revisorkandidat 

 Cand.merc.(jur.) - Erhvervsøkonomi og jura 

 Cand.merc.(mat) - Erhvervsøkonomi og matematik 

 Cand.merc.(kom) - Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation 

 Cand.soc. i service management 

 MSc in Business Administration and Ebusiness 

 MSc in Business Administration and Information Systems 

 Cand.merc.(psyk) - Erhvervsøkonomi og psykologi 

 MSc in Business Administration and Innovation in Health Care 

 MSc in Business Administration and Bioentrepreneurship 

 Cand.ling.merc. - kandidatuddannelsen i erhvervssprog og 

 international erhvervskommunikation 
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 Cand.soc. HRM - samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i Human 

Resource Management 

 Cand.soc. PKL - samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i 

 politisk kommunikation og ledelse 

 Master of Science (MSc) in Social Sciences in Management of 

 Creative Business Processes 

 Master of Science (MSc) in Business Administration and Philosophy 

 Master of Arts (MA) in International Business Communication 

 Master of Science (MSc) in International Business and Politics 

 Master of Science (MSc) of Social Sciences in Organizational Innovation 

and Entrepreneurship 

 HD 2. del i Finansiering 

 HD 2. del i Finansiel Rådgivning 

 HD 2. del i International Business 

 HD 2. del i Marketing Management 

 HD 2. del i Organisation og Ledelse 

 HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring 

 HD 2. del i Supply Chain Management 

 HD 2. del i Økonomistyring og Procesledelse 

 HD 2. del i Innovation Management 

 Master of Science (MSc) in Economics (cand.polit.) 

 Cand.oecon. 

 Cand.oecon.agro. 

 Master of Science (MSc) in Mathematics-Economics 

 (cand.scient.oecon) 

 Master of Science (MSc) in Environmental and Natural Resource 

 Economics (cand.scient.oecon) 

 Kandidatuddannelse i Design og Innovation 

 Kandidatuddannelse i planlægning, innovation og ledelse. 

 Øvrige cand.polyt.-uddannelser for så vidt, at ansøgers konkrete 

 uddannelse indeholder mindst 10 ECTS-point erhvervsøkonomiske 

 fagelementer. 

 Diplomingeniør i produktion 

 Diplomingeniør, professionsbachelor i ingeniørvirksomhed (it og 

 økonomi) 

 Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed (eksport og teknologi) 

 Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed (Kemiteknik og 

 International Business) 

 Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed (proces og innovation) 

 Professionsbachelor i Design & Business 

 Bachelor of Value Chain Management 

 Bachelor of Engineering in Global Business Engineering 

 Professionsbachelor i økonomi og it 

 Professionsbachelor i finans 

 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship 

 Professionsbachelor i international handel og markedsføring 

 Professionsbachelor i sportsmanagement. 

 Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse 

 Professionsbachelor i Leisure Management 

 Den merkantile diplomuddannelse 

 Diplomuddannelsen i projektledelse 
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 Diplomuddannelse ingeniørernes lederuddannelse 

 Diplomuddannelsen i ledelse 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tyde-

ligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside, 

såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses som adgangs-

givende til uddannelsen. 

 

Desuden stilles krav om mindst to års relevant erhvervserfaring inden for f.eks.: 

 

- Ledelsesmæssige opgaver af både faglig- og linjeledelsesmæssig karakter  

- Salg 

- Marketing 

- Økonomistyring 

- Finansiering  

- Logistik  

- HR 

 

Herudover skal den studerende have sproglige færdigheder i engelsk svarende til 

gymnasialt B-niveau. 

 

Ministeriet bemærker, at kravet om 2 års relevant erhvervserfaring ligger inden for 

rammerne af masterbekendtgørelsen § 9. Ministeriet bemærker herudover, at det 

af hensyn til de studerendes retssikkerhed skal fremgå tydeligt, hvad der anses som 

relevant erhvervserfaring. 

 

Ministeriet bemærker i øvrigt, at kravene til ansøgernes erhvervserfaring og faglige 

forudsætninger forventes at fremgå af uddannelsens studieordning, jf. masterbe-

kendtgørelsens § 13. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Sørensen 
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Nr. A2 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2016) 

Status på ansøgningen: Godkendt 

Ansøger og udbudssted: 
 

Copenhagen Business School (København) 

Uddannelsens ty-
pe/navn 
(fagbetegnelse): 

Masteruddannelse i forretningsudvikling  

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Master i forretningsudvikling 
- Master of business Development 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøg-
ning: 
(ja/nej) 

nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11137d7  

Om uddannelsen: ind-
hold og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav 

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Uddannelsen skal styrke deltagernes evne til at udvikle og forandre organisatio-
nens processer, forretningsmodeller, produkter og markedspositioner, udvikle 
evner til at optimere og effektivisere virksomhedens drift samt til at lede og inte-
grere egen faglighed i virksomhedens værdikæde. Desuden opdateres den stude-
rendes egen faglige erhvervsøkonomiske specialisering, tværorganisatoriske og 
ledelsesmæssige problemstilling udfoldes og de studerende tilegner sig nye per-
spektiver på ledelse. 

Konstituerende faglige ele-
menter/struktur: 

1. Grundforløb i forretnings- og organisationsudvikling (to moduler) – i alt 10 
ECTS 

2. Obligatoriske ledelses- og procesfaglige moduler (den studerende skal vælge 
4 ud af 6 mulige moduler inden for: Creativity and Innovation, Performance 
Management, Managing People, Operations og Supply Chains, Strategisk 
kommunikation, Strategic Practices and Execution) – i alt 20 ECTS 

3. Valgfag: 18 ECTS (enten 3 ECTS eller & ECTS moduler) 
4. Masterprojekt: 12 ECTS 

Erhvervssigte: 
 

Uddannelsen sigter mod ansatte i den private sektor, der har behov for at kunne 
forstå og udvikle egne ansvars- eller funktionsområder i relation til virksomhe-
dens samlede forretning. 
- At styrke medarbejderens mulighed for at tage skridtet til det næste ledel-

sesniveau 
- Give program-/projektlederen kompetencer til at kunne løfte tungere strate-

giske projekter i samspil med kolleger på samme niveauer og kolleger længe-
re oppe i organisationen 

Forventet optag på  
uddannelsen: 

Stigende fra 85 de første år til ca. 120 når optaget er stabiliseret.  

RUVU’s vurdering på 
møde 
d. 3. november 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU har foretaget en samlet vurdering af uddannelsesansøgningen fra Copen-
hagen Business School. RUVU vurderer, at ansøger i tilstrækkelig grad har påvist 
behov for uddannelsen. RUVU noterer sig, at der er tale om en relativ bred ud-
dannelse, som i et vist omfang sigter mod kompetencer, der også kan opnås på 
allerede eksisterende uddannelser. RUVU vurderer dog, at uddannelsen i sit 
hovedsigte i tilstrækkelig grad adskiller sig fra eksisterende uddannelser ved 
bl.a. primært at henvende sig til ledere i små og mellemstore virksomheder.  
 
RUVU har endvidere lagt vægt på, at der er tale om en efteruddannelse med 
deltagerbetaling. 
 

 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11137d7

