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Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Copenhagen Business School - Handelshøjskolen i Københavns (CBS) - 

ansøgning om prækvalifikation af bacheloruddannelsen i europæisk business truf-

fet følgende afgørelse: 

Godkendelse af bacheloruddannelse i europæisk business 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-

gående uddannelser. 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieordning 

skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1328 af 15. novem-

ber 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelses-

bekendtgørelsen). 

Da CBS er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til oprettelse af ba-

cheloruddannelsen uden forudgående uddannelsesakkreditering. 

Styrelsen for Videregående Uddannelser kontakter snarest CBS med en kode til 

Den Koordinerede Tilmelding samt koder fra Danmarks Statistik. 

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

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

Uddannelsen er omfattet af reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen. 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige område. 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 4 og 5, fastlægges uddan-

nelsens titel til: 

Dansk: Bachelor (BSc) i europæisk business, HA i europæisk business 

Engelsk: Bachelor of Science (BSc) in European Business 
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Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i København. 

 

Sprog:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 13 fastlægges uddannelsens norme-

ring til 180 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: heltidstakst 1. 

Aktivitetsgruppekode: 6116. 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for erhvervs-

økonomi. 

 

Maksimumramme: 

Styrelsen har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke ønsker at fastsætte en maksi-

mumsramme 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 bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 om adgang til bachelorud-

dannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) med senere æn-

dringer. 

 

Adgangskrav: 

Adgangskravene til bacheloruddannelsen i europæisk business vil blive fastsat til: 

- Dansk A 

- Matematik B 

- Engelsk A  

- Historie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B eller idéhistorie B eller 

international økonomi B. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Sørensen 
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Nr. A4 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2016) 

Status på ansøgningen: Godkendt 

Ansøger og udbudssted: 
 

Copenhagen Business School (Frederiksberg) 

Uddannelsens type/navn 
(fagbetegnelse): 

Bacheloruddannelse i europæisk business  

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

-Bachelor (BSc) i europæisk business 
- Bachelor of Science (BSc) in European Business 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 180 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d116f701  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav 

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Den foreslåede uddannelse er en omfattende reform af den eksisterende uddannel-
se BA i europæisk business. Uddannelsen indeholder flere elementer fra den eksi-
sterende uddannelse, men har et øget fokus på erhvervsøkonomi, metode og kom-
parativ politisk økonomi. Reformen er motiveret af ønsket om at skrifte hovedom-
råde og overgå fra BA i europæisk business til BSc i europæisk business og derved 
give de studerende mere attraktive muligheder for videreuddannelse inden for et 
felt med væsentlig højere beskæftigelse.  Den nuværende BA i europæisk business 
lukkes i takt med reformen.  Sprogelementerne i den nuværende uddannelse vil 
således blive mindsket.  
Uddannelsen er en interdisciplinær uddannelse, der kombinerer samfundsviden-
skab, -økonomi og kulturstudier ud fra et erhvervsøkonomisk og komparativt per-
spektiv.  Omdrejningspunktet for uddannelsens samfundsvidenskabelige fag er et 
virksomhedsperspektiv, hvor man ser på omgivelserne inde i virksomheden og ud, 
og progressionen er forbundet med en bevægelse fra Danmark via Europa (EU) til 
resten af verden.  
Dimittender vil være i stand til teoretisk og praktisk at identificere, analysere og 
håndtere erhvervsmæssige og kulturelle udfordringer i virksomheder, samt foreslå 
løsninger. Opnår færdigheder, som små og mellemstore virksomheder vil have stor 
gavn af. 
 

Konstituerende faglige ele-
menter/struktur: 

Konstituerende moduler: Business (5 fag; erhvervsøkonomi, mikroøkonomi, Inter-
national Business, makroøkonomi og regnskab = 37,5 ECTS), Business & Politik (6 
fag: danske virksomheder i Europa, videnskabsteori, Danmarks konkurrenceevne i 
et komparativ og internationalt perspektiv, virksomhedsstrategi i et netværksper-
spektiv, European Political Economy, internationalisering uden for Europa = 60 
ECTS), Business & Samfund (5 fag: Culture and Cultural Economy, organisations-
analyse, The European Business Context, kommunikationsstrategi fra et erhvervs-
økonomisk perspektiv, Applied research design = 37, 5 ECTS), bachelorprojekt = 15 
ECTS, obligatorisk udenlandsophold eller internship = 30 ECTS. 
 

Erhvervssigte: 
 

At kunne hjælpe danske virksomheder ud på den europæiske og globale arena.  
Uddannelsen sigter mod beskæftigelse i (evt. i kombination med en kandidatud-
dannelse): Konsulentbranche, cleantech branchen, energibranchen, fødevareindu-
strien, produktionsvirksomheder, offentlige institutioner/NGO’er, branche- og 
interesseorganisationer. 
 

Adgangskrav: 
 

Dansk A, Matematik B, Engelsk A, Historie B, samfundsfag B, samtidshistorie B, 
idehistorie B eller international økonomi B. Beherske dansk. 
 

Forventet optag på  
uddannelsen: 

110 studerende.  
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RUVU’s vurdering på 
møde 
d. 3. november 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 852 af 03. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU har foretaget en samlet vurdering af uddannelsesansøgningen fra CBS.  
 
RUVU vurderer, at ansøger i tilstrækkelig grad har påvist behov for at omlægge 
ansøgers eksisterende uddannelse BA i europæisk business, således at sprogele-
menterne i den nuværende uddannelse nedtones til fordel for et øget fokus på er-
hvervsøkonomi, metode og komparativ politisk økonomi.  
 
RUVU har i sin vurdering tillige lagt vægt på, at ledigheden blandt dimittender fra 
erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser er markant lavere end ledigheden 
blandt dimittender fra erhvervssproglige kandidatuddannelser.  
 

 


