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Udkast til afslag på godkendelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-

kvalifikation af CBS’ ansøgning om prækvalifikation af ny uddannelse truffet 

følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af  

bacheloruddannelse i digitalisering 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-

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

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgnin-

gen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse 

nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  

 

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modta-

gelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk   

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tids-

frist betragtes afslaget som endeligt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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 Side 2 

Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse 

  

 

           Nr. A9 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2017) 

Status på ansøgningen: Afslag 

Ansøger og udbudssted: 
 

Copenhagen Business School – Handelshøjskolen - Frederiksberg 

Uddannelsestype: 
 

Bachelor 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Digitalisering 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi og digital ledelse / HA i digital ledelse 
- Bachelor (BSc) in Business Administration and Digital Management 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Engelsk Antal ECTS: 180 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d129efa3 
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Den treårige erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse har fokus på ledelse af 
digitale transformationer 
For at imødekomme et stigende behov for kompetencer hvad angår digitalise-
ring har Copenhagen Business School som del af en nylig opdatering af uddan-
nelsesporteføljen valgt at nedlægge to erhvervssproglige bacheloruddannelser 
(se pressemeddelelse https://www.cbs.dk/pressen/nyheder/cbs-justere-
uddannelser), og i stedet udvikle en bredt funderet, erhvervsøkonomisk bache-
loruddannelse med fokus på ledelse af digitale transformationer. Den foreslåe-
de nye uddannelse i Erhvervsøkonomi og Digital Ledelse trækker på CBS’ styrke 
inden for erhvervsøkonomi, ledelse og organisation og er orienteret mod de 
behov for avancerede IT-kompetencer, som arbejdsmarkedet og aftagere efter-
spørger (dokumenteret i aftageranalyse og analyse af arbejdsmarkedsbehov, se 
bilag).  
Uddannelsen er forskningsbaseret, internationalt orienteret og engelsksproget. 
I udgangspunkt vil optaget blive fastholdt på samme niveau som de nu nedlagte 
bacheloruddannelser, men med mulighed for at udvide optaget på baggrund af 
dokumenteret behov for flere studerende med disse kompetencer. 
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 15. november 2017: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU ser generelt positivt på et øget uddannelsesmæssigt fokus på digitale 
forandringsprocesser, herunder fokus på stærke IT-kompetencer i kombination 
med andre kompetencer som f.eks. forretnings- og procesforståelse. 
 
RUVU finder det imidlertid ikke godtgjort, at ansøgningen i tilstrækkelig grad 
dokumenterer, at uddannelsen indeholder den kernefaglighed der efterspørges 
på arbejdsmarkedet, herunder en dokumentation for at hele uddannelsen nød-
vendigvis skal tilrettelægges på engelsk. 
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