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Godkendelse af dublering af udbud  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Cphbusiness' ansøgning om godkendelse af dublering af udbud, truffet 
følgende afgørelse:  
 

Godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for handel 
(Handelsøkonom AK), (Hillerød) 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 
videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 
særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, 
professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har noteret sig RUVU's vurdering, men lagt 
til grund, at udbud i Hillerød vurderes at have et potentiale for at rekruttere nogle 
af de unge fra det nordlige af Sjælland, som ellers ikke vil tage en videregående 
uddannelse. 
 
Da Cphbusiness er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umid-
delbar oprettelse af udbuddet.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor.  
 
Udbudssted:  
Hillerød  
 
Sprog:  
Dansk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Ina Jakobine Madsen 
Specialkonsulent  
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Nr. D5 - dublering – prækvalifikation 

(efteråret 2020) 

Ansøger og udbuds-
sted: 

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, Hillerød 

Uddannelsestype: Erhvervsakademiuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (Handelsøkonom AK) 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

-  Handelsøkonom AK  
- AP Graduate in Commerce Management 
 

Hovedområde: Det økonomisk-merkantile område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 120 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/21cb892f27dc04262310b18cd101fe56 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/handelsogo
ekonomiskeuddannelser/handelsoekonom 
 

  

RUVU's vurdering RUVU vurderer ikke, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU vurderer, at Cph Business i ansøgningens behovsanalyse tydeligt 
dokumenterer behovet for et løft af uddannelsesniveauet i regionen, 
mens RUVU ikke vurderer at behovet for de tre ansøgte merkantile ud-
dannelser (markedsføringsøkonom, financial controller og handelsøko-
nom) er tilstrækkeligt underbygget i materialet.  
 
RUVU har i sin vurdering lagt vægt på, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig 
grad har dokumenteret eller sandsynliggjort et behov for den ansøgte 
uddannelse på det regionale arbejdsmarked, afdækket rekrutteringspo-
tentialet eller sandsynliggjort praktikpladser i området tilstrækkeligt.   
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