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Godkendelse af flytning af uddannelse  
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Cph Business ansøgning om flytning af eksisterende erhvervsakademi-

uddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Finan-

cial Controller AK) truffet følgende afgørelse:  

 

Godkendelse af flytning af  

erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomi, eksternt regn regnskab, 

revision og controlling (Financial controller AK) fra Lyngby 

til København K 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. 

juli 2021 med senere ændringer om akkreditering af videregående uddannelsesin-

stitutioner og godkendelse af videregående uddannelser, og § 2, stk. 1, i bekendt-

gørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af ud-

bud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademi-

uddannelser og diplomuddannelser.  

 

Da Cph Business er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umid-

delbar flytning af uddannelsen.  

 

Det forudsættes, at udbuddet af uddannelsen i Lyngby afvikles. 

 

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

videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som bilag ne-

denfor.  

 

Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for det vedtægtsbe-

stemte dækningsområde. Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16, stk. 1, i 

lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lov-

bekendtgørelse 1343 af 10. december 2019.  

 

Udbudssted:  

København.  

 

Sprog:  

Dansk.  
 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 



 

 

 Side 2/2 

 

 

Nr. E 1 – Flytning af udbud – prækvalifikation 
(Efteråret 2021) 

Ansøger og udbuds-
sted: 

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy (Cph Busi-
ness), fra Lyngby til Købehavn  
 

Uddannelsestype: Erhvervsakademiuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regn-
skab, revision og controlling (financial controller AK) 

Den uddannedes tit-

ler på hhv. da/eng: 

- Financial Controller AK  

- AP Graduate in Financial Controlling  
 

Hovedområde: Det merkantile område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 120 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce570d49a4 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannel-
ser/handelsogoekonomiskeuddannelser/financial-controller 

RUVU’s vurdering på 
møde 
d. 12. oktober 2021 

 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændringer om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-
kendelse af videregående uddannelser. 

 
RUVU finder, at ansøgningen er velargumenteret i forhold til at 
belyse, at flytningen er en del af en proces på Copenhagen Busi-
ness Academy, hvor målet er at fokusere og styrke de faglige mil-
jøer på de enkelte lokationer, bl.a. i Hillerød og København. 
 


