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Orientering om godkendelse af ny uddannelse 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet skal hermed oplyse, at følgende nye ud-
dannelse er godkendt til oprettelse: 
 

Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation 
 
Uddannelsen blev d. 28. maj 2014 foreløbig godkendt efter prækvalifikation1. En 
foreløbig godkendelse gives på betingelse af efterfølgende positiv uddannelsesak-
kreditering. Med Akkrediteringsrådets afgørelse af d. 26. juni 2015 om positiv ak-
kreditering 2 er betingelsen opfyldt.  
 
 

 
Indhold 

 

 
Beskrivelse 

Dansk titel: 
 

Cand.merc.(si.) 
 
 

Engelsk titel: 
 

Master of Science (MSc) in Business Administration and  
Innovation in Health Care. 
 
 

Normeret studietid: 
 

120 ECTS 
 
 

Sprog: 
 

Uddannelsen udbydes på engelsk. 
 
 

Hovedområde: 
 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige  
hovedområde. 
 

                                                             
1 Afgørelsen kan ses på http://pkf.ufm.dk/ under ”Se ansøgninger” 
 
2 Afgørelsen kan ses på Akkrediteringsinstitutionens hjemmeside: http://akkr.dk/ under ”Afgørelser” 

mailto:cbs@cbs.dk
http://pkf.ufm.dk/
http://akkr.dk/
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Takstindplacering: 
 

Den del af uddannelsen, som udbydes på CBS under hovedområ-
det samfundsvidenskab skal have takst 1. Den del af uddannelsen 
som udbydes på KU, i regi af studienævnet for folkesundhedsvi-
denskab, under hovedområdet sundhedsvidenskab, skal have 
takst 2. Dermed følger taksten hovedområdet. 
 

Censorkorps: 
 

Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for erhvervsøkonomi. 
 

Koder Danmarks Statistik: 
 

UDD: 3207 Sundhedsinnovation, kand. 
AUDD: 3207 Sundhedsinnovation, cand.merc. (sund.) 
 

Udbudssted: 
 

Uddannelsen udbydes på Frederiksberg. 
 

Adgangskrav: 
 

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til 
kandidatuddannelsen: 
- Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab fra Køben-

havns Universitet 
- Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab fra Syd-

dansk Universitet 
- Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab fra Aarhus 

Universitet 
- Bacheloruddannelsen i medicin fra Københavns Universitet 
- Bacheloruddannelsen i medicin fra Syddansk Universitet 
- Bacheloruddannelsen i medicin fra Aarhus Universitet 
- Bacheloruddannelsen i medicin fra Aalborg Universitet 
- Bacheloruddannelsen i medicin og teknologi fra Københavns 

Universitet og Danmarks Tekniske Universitet 
- Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin fra Køben-

havns Universitet  
- Bacheloruddannelsen i molekylær medicin fra Aarhus Uni-

versitet 
- Bacheloruddannelsen i farmaci fra Københavns Universitet 
- Bacheloruddannelsen i farmaci fra Syddansk Universitet 
- Bacheloruddannelsen i it og sundhed fra Københavns Uni-

versitet 
- Bacheloruddannelsen i kommunikation og it fra Københavns 

Universitet 
- Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og informations-

teknologi fra Copenhagen Business School 
- Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi fra Copenhagen 

Business School 
- Bacheloruddannelsen i international business fra Copenha-

gen Business School 
- Bacheloruddannelsen i international business and politics fra 

Copenhagen Business School 
- Bacheloruddannelsen i business administration and sociolo-

gy fra Copenhagen Business School 
- Professionsbachelor i sygepleje. 
 

Dimensionering/ 
maksimumramme: 

Styrelsen har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke ønsker at 
fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. 
Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, 
hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. § 11, stk. 
1 i bacheloradgangsbekendtgørelsen.  
 
Ministeriet har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksi-
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mumramme på 50 studerende for tilgangen til uddannelsen. 
 

Øvrige bemærkninger: 
 
 

Intet at bemærke. 

 
 
I er velkomne til at kontakte undertegnede på e-mail: jso@uds.dk, hvis I har 
spørgsmål eller behov for yderligere information. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jørgen Sørensen 
Chefkonsulent 
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