Afgørelse

Copenhagen Business School
E-mail: cbs@cbs.dk

Endelig afslag på godkendelse af ny uddannelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS’ ansøgning om godkendelse af ny uddannelse og efterfølgende
indsigelse af 5. januar 2018 mod udkast til afslag af 11. december 2017 truffet
følgende afgørelse:
Endelig afslag på godkendelse af bacheloruddannelse
i Interkulturel marketing
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.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderer, at uddannelsesinstitutionens
indsigelse ikke indeholder væsentlige nye oplysninger, der kan lægges til grund
for en ændret vurdering af ansøgningen.
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen
fortsat ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse
nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.
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