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Godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Copenhagen Business School (CBS) ansøgning om godkendelse af ny 

uddannelse truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af masteruddannelse i 

Forretningsudvikling 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019 

om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af vi-

deregående uddannelser. 

 

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

ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 19 af 9. ja-

nuar 2020 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) 

og bekendtgørelse nr. 24 af 9. januar 2020 om deltidsuddannelser ved universite-

terne (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer. 

 

Da CBS er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar op-

rettelse af uddannelsen. 

 

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

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

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 5 fastlægges uddannelsens titel til: 

 

Dansk:  Master i forretningsudvikling 

 

Engelsk: Master of Business Development 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes på Frederiksberg. 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk.  

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 6, stk. 2, fastlægges uddannelsens nor-

mering til 60 ECTS-point. 

 



 

 

 Side 2/4 

Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen 

  

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: Takst 1 (deltid) 

Aktivitetsgruppekode:  5960 

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD: 8981 

AUDD: 8981             

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes det erhvervsøkonomiske cen-

sorkorps. 

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til masteruddannelsen, 

jf. § 9, i bekendtgørelse nr. 19 af 9.januar 2020 i masterbekendtgørelsen:   

 

De adgangsgivende uddannelser har enten en fuld erhvervsøkonomisk profil og 

kerne eller sikrer på anden vis ansøger tilstrækkelige matematiske færdigheder 

samt færdigheder inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, herunder øko-

nomi, forretningsforståelse eller ledelse. 

 

Ansøger skal have gennemført en relevant: 

 
- Erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse 

- Samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, der understøtter ansøgers 

matematiske og økonomiske færdigheder. 

- Teknisk videnskabelige uddannelse (professionsbachelor-, diplom- eller 

kandidatuddannelse) der understøtter ansøgers matematiske færdigheder 

samt giver kompetencer inden for de erhvervsøkonomiske discipliner her-

under økonomiske samt ledelses- og procesmæssige emnefelter.  

- Uddannelse fra erhvervsakademierne og professionshøjskolerne der un-

derstøtter ansøgers erhvervsøkonomiske færdigheder, herunder færdig-

heder inden for områder som økonomi, forretningsforståelse og ledelse. 

Af afsnit 1 i bilag til ansøgningen fremgår en samlet oversigt over direkte adgangs-

givende uddannelser. 

 

Dertil kommer tre udenlandske uddannelser, som vil have direkte adgang til Ma-

ster of Business Development: 

- Lund University: International Business 

- Hamborg School of Business Administration (HSBA):  

o BSc Business Administration  

o BSc International Management  

 

Der forudsættes minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Relevant erhvervserfa-

ring omfatter arbejde med ledelsesmæssige opgaver af både faglig- og linjeledel-

sesmæssig karakter eller erfaring med at arbejde inden for de erhvervsøkonomi-

ske discipliner som f.eks. salg, marketing, økonomistyring, finansiering, logistik el-

ler HR. 
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Sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Badse 

 

Specialkonsulent 
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Nr. A4 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(forår 2021) 

 

Ansøger og ud-
budssted: 
 

CBS, Frederiksberg 

Uddannelses-
type: 
 

Master 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Forretningsudvikling  

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

Dansk: Master i forretningsudvikling 
Engelsk: Master of Business Development  

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Engelsk Antal ECTS: 60 ECTS 

Link til ansøg-
ning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/83fc54461ecd40b8cce1caf59301fcac 
 
 

RUVU's vurde-
ring 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU noterer sig, at CBS allerede har uddannelsen på dansk, og at den 
dansksprogede uddannelse er efterspurgt blandt kursister. I forlængelse 
heraf vurderes det sandsynliggjort, at der også kan være en efterspørgsel ef-
ter et identisk efter- og videreuddannelsestilbud på engelsk.   RUVU vurde-
rer, at CBS har sandsynliggjort, at der er et behov for uddannelsen på en-
gelsk primært rettet mod bosiddende medarbejdere i bl.a. engelsksprogede 
virksomheder. 

http://pkf.ufm.dk/flows/83fc54461ecd40b8cce1caf59301fcac

