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Godkendelse af ny uddannelse  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af Copenhagen Business School (CBS) ansøgning om 
godkendelse af ny uddannelse truffet følgende afgørelse:  
 

Godkendelse af ny kandidatuddannelse i  
erhvervsøkonomi og datavidenskab 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 

2019 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes stu-
dieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 
1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved uni-
versiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).  
 

Da Copenhagen Business School er positivt institutionsakkrediteret, gives 
godkendelsen til umiddelbar oprettelse af uddannelsen.  
 
   
Hovedområde:  
Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige område.  

 
Titel 
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 og nr. 3.2. i bilag 1, 
fastlægges uddannelsens titel til:  
 

Dansk: Cand.merc. (datavidenskab) 

 
Engelsk: Master of Science (MSc) in Business Administration and Data Sci-
ence 
 
Udbudssted:  

Uddannelsen udbydes på Frederiksberg.  
 
Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk. 
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Ministeriet bemærker hertil, at det fremgår af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 
106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universite-
terne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) som ændret ved bekendtgørelse 
nr. 257 af 19. marts 2019, at hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf 
udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er 
fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til 

mindst engelsk B-niveau.  
 
Styrelsen gør opmærksom på, at godkendelsen af uddannelsen ikke ændrer 
på den samlede ramme for optag af engelsksprogede studerende for 2019, 
som CBS har aftalt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
 

Normeret studietid:  
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 20 fastlægges uddannel-
sens normering til 120 ECTS-point.  
 
Takstindplacering:  
Uddannelsen indplaceres til takst 2. 

Aktivitetsgruppekode: 5655. 

 

Koder Danmarks Statistik:  

UDD: 8028. 

AUDD: 8028. 

 
Censorkorps:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for er-
hvervsøkonomi. Det er muligt at supplere censorkorpset, således at det 
samlede korps bl.a. dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannel-
sen. 
 
Adgangskrav:  

Efter det oplyste er følgende uddannelser direkte adgangsgivende til kan-
didatuddannelsen, jf. § 11, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørelsen: 
 

 Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA – CBS 

 Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og matematik, HA(mat.) – 

CBS 

 Bacheloruddannelsen i Business Administration and Digital Manage-

ment - CBS  

 Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA – AU 

 Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - SDU 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikker-
hed tydeligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universite-
tets hjemmeside, såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, 
der anses som adgangsgivende til uddannelsen.  
 

Dimensionering/maksimumramme/kvote:  

Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddan-

nelsen. 
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Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


