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Foreløbig godkendelse af nyt udbud
Cphbusiness fik d. 12. december 2017 en afgørelse om, at en godkendelse af
nedenstående uddannelse afventede, at der blev afklaret en række forhold omkring udbud af uddannelsen. Denne afklaring er nu gennemført.
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af den gennemførte prækvalifikation af Cphbusiness’ ansøgning om godkendelse af nyt udbud og efterfølgende afklaring truffet følgende afgørelse:
Foreløbig godkendelse af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen (overbygning) i e-handel
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser.
I forlængelse af ”Afventer-brevet” til hhv. Cphbusiness og KEA d. 12. december
2017 har Styrelsen for Forskning og Uddannelsen behandlet sagen jf. RUVU’s
anbefaling og ministerens afgørelse, med henblik på at afklare hvilket erhvervsakademi der skal udbyde uddannelsen i København. Der er bl.a. afholdt møder
med de to erhvervsakademier.
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Det er fortsat ministeriets opfattelse, at det ikke vil være uddannelses- og samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, at der etableres to nye udbud af den samme
uddannelse i København.
Ministeren har besluttet at tildele udbuddet af uddannelsen til Cphbusiness ud fra
følgende begrundelser:
 Cphbusiness er det primære merkantile erhvervsakademi i København, og
PB(O) i e-handel er placeret i det økonomisk-merkantile hovedområde, så uddannelsen falder mest naturligt i Cphbusiness’ portefølje.
 Cphbusiness vurderes at have det største faglige miljø på området.
 Af de erhvervsakademiuddannelser, som giver adgang til PB(O) i e-handel, har
Cphbusiness alle fem uddannelser (Markedsføringsøkonom, Handelsøkonom,
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Serviceøkonom, Logistikøkonom og Multimediedesigner), mens KEA kun har
udbuddet af én af disse uddannelser (Multimediedesigner).
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 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.
Som udgangspunkt gives godkendelsen på betingelse af en efterfølgende positiv
institutionsakkreditering opnået senest 1. august 2018.
Alternativt kan Cphbusiness vælge at anmode ministeren om, at godkendelsen
sker på betingelse af en positiv uddannelsesakkreditering i stedet for en positiv
institutionsakkreditering, jf. § 21, stk. 2, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner som ændret ved lov nr. 1564 af 19.
december 2017. Såfremt Cphbusiness vælger denne løsning, bedes dette meddelt til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Styrelsen for Forskning og
Uddannelse

Vælger Cphbusiness at godkendelsen betinges af udfaldet af institutionsakkrediteringen betyder det, at hvis Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om betinget positiv institutionsakkreditering, er godkendelsen derefter betinget af en efterfølgende
positiv uddannelsesakkreditering opnået senest 1. september 2019.
Giver Akkrediteringsrådet afslag på institutionsakkreditering eller uddannelsesakkreditering, bortfalder den foreløbige godkendelse.
Den foreløbige godkendelse gives til at dække behovet for udbuddet inden for det
vedtægtsbestemte dækningsområde. Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter §
16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.
lovbekendtgørelse 1147 af 23. oktober 2014.
Titel:
Dansk: Professionsbachelor i e-handel.
Engelsk: Bachelor of E-commerce management.
Hovedområde:
Det økonomisk-merkantile område.
Udbudssted:
København.
Sprog:
Dansk.
Normeret studietid:
90 ECTS.
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Censorkorps:
Censorkorpset for Handel og Økonomi.
Maksimumramme/dimensionering:
Cphbusiness meddeles et højeste optag (maksimumsramme) på 60 studerende
årligt inkl. overbooking, indtil der foreligger tilstrækkelig dokumentation for dimittendernes beskæftigelse.
Der er desuden lagt vægt på, at der er tale om en relativ ny merkantil top-upuddannelse, hvor det også skal være muligt for andre erhvervsakademier at søge
om udbud af uddannelsen.

Med venlig hilsen
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Jørgen Prosper Sørensen
Chefkonsulent
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