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Godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Copenhagen Business Schools (herefter: CBS) ansøgning om godken-

delse af ny uddannelse og efterfølgende indsigelse d. 5. januar 2018 mod udkast 

til afslag af 11. december 2017 truffet følgende afgørelse:  

 

Godkendelse af ny bacheloruddannelse 

i digitalisering 

 

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

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye 

videregående uddannelser. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-

ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1328 af 15. 

november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (ud-

dannelsesbekendtgørelsen). 

 

Ansøgningen og efterfølgende indsigelse er blevet vurderet af Det rådgivende 

udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU).  

 

RUVU finder, at CBS i sin indsigelse har suppleret sin ansøgning med nye oplys-

ninger og dokumentation, som fokuserer på de forhold der nævnes i afslaget bl.a. 

indhold og efterspørgsel efter uddannelsen.  

 

RUVU noterer sig endvidere, at der er tale om en engelsksproget bacheloruddan-

nelse, hvilket på det pågældende fagområde forekommer relevant i det konkrete 

tilfælde. 

 

Samtidig bemærkes det, at der fsva. BA i Digitalisering er tale om en anden (eksi-

sterende) uddannelse på engelsk, som omlægges til en mere erhvervsrettet ud-

dannelse. Antallet af uddannelser og uddannelsespladser øges derfor ikke. 

 

Samlet vurderer RUVU, at indsigelsen kan lægges til grund for en positiv afgørel-

se.  
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Ministeren har ved godkendelsen lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøg-

ningen nu opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 

852 af 3. juli 2015, bilag 4. 

 

Da CBS er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar op-

rettelse af uddannelsen.  

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kontakter snarest CBS med en kode til 

Danmarks Statistik. 

 

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 ud-

dannelsens titel til: 

 

Dansk: Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi og digital ledelse, HA i digital 

ledelse 

Engelsk: Bachelor (BSc) in Business Administration and Digital Management 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes på Frederiksberg. 

 

Sprog:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk.  

 

Ministeriet bemærker, at det fremgår af § 9, stk. 1 i bekendtgørelse nr.1496 af 12. 

december 2017 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de 

videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriets område (herefter: bacheloradgangsbekendtgørelsen) at hvis en 

uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren se-

nest inden studiestarten dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-

niveau. 

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 13 fastlægges uddannelsens 

normering til 180 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til heltidstakst 2. 

Aktivitetsgruppekode: 6155. 

 

Censorkorps: 

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

økonomi. Det er muligt at supplere censorkorpset, således at det samlede korps 

bl.a. dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen. 
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Maksimumsramme: 

Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. 

 

Universitet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange stude-

rende der optages på uddannelsen, jf. § 11, stk. 1 i bacheloradgangsbekendtgø-

relsen. 

 

Ministeriet har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme for 

tilgangen til uddannelsen. 

 

Adgangskrav: 

Adgangskravene til bacheloruddannelsen i digitalisering vil blive fastsat til: 

 

- Engelsk A 

- Historie B eller Idéhistorie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B 

eller Samtidshistorie B 

- Matematik B  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Udkast til afslag på godkendelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-

kvalifikation af CBS’ ansøgning om prækvalifikation af ny uddannelse truffet 

følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af  

bacheloruddannelse i digitalisering 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-

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

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgnin-

gen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse 

nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  

 

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modta-

gelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk   

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tids-

frist betragtes afslaget som endeligt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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           Nr. A9 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2017) 

Status på ansøgningen: Afslag 

Ansøger og udbudssted: 
 

Copenhagen Business School – Handelshøjskolen - Frederiksberg 

Uddannelsestype: 
 

Bachelor 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Digitalisering 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi og digital ledelse / HA i digital ledelse 
- Bachelor (BSc) in Business Administration and Digital Management 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Engelsk Antal ECTS: 180 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d129efa3 
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Den treårige erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse har fokus på ledelse af 
digitale transformationer 
For at imødekomme et stigende behov for kompetencer hvad angår digitalise-
ring har Copenhagen Business School som del af en nylig opdatering af uddan-
nelsesporteføljen valgt at nedlægge to erhvervssproglige bacheloruddannelser 
(se pressemeddelelse https://www.cbs.dk/pressen/nyheder/cbs-justere-
uddannelser), og i stedet udvikle en bredt funderet, erhvervsøkonomisk bache-
loruddannelse med fokus på ledelse af digitale transformationer. Den foreslåe-
de nye uddannelse i Erhvervsøkonomi og Digital Ledelse trækker på CBS’ styrke 
inden for erhvervsøkonomi, ledelse og organisation og er orienteret mod de 
behov for avancerede IT-kompetencer, som arbejdsmarkedet og aftagere efter-
spørger (dokumenteret i aftageranalyse og analyse af arbejdsmarkedsbehov, se 
bilag).  
Uddannelsen er forskningsbaseret, internationalt orienteret og engelsksproget. 
I udgangspunkt vil optaget blive fastholdt på samme niveau som de nu nedlagte 
bacheloruddannelser, men med mulighed for at udvide optaget på baggrund af 
dokumenteret behov for flere studerende med disse kompetencer. 
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 15. november 2017: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU ser generelt positivt på et øget uddannelsesmæssigt fokus på digitale 
forandringsprocesser, herunder fokus på stærke IT-kompetencer i kombination 
med andre kompetencer som f.eks. forretnings- og procesforståelse. 
 
RUVU finder det imidlertid ikke godtgjort, at ansøgningen i tilstrækkelig grad 
dokumenterer, at uddannelsen indeholder den kernefaglighed der efterspørges 
på arbejdsmarkedet, herunder en dokumentation for at hele uddannelsen nød-
vendigvis skal tilrettelægges på engelsk. 
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