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Afgørelse om foreløbig godkendelse af nyt udbud  
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-

kvalifikation af Copenhagen Business Academys ansøgning om godkendelse 

af nyt uddannelsesudbud truffet følgende afgørelse:  
 

Foreløbig godkendelse af udbud af diplomuddannelsen i vurdering 
 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018 

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 posi-
tiv 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 posi-
tiv institutionsakkreditering, jf. § 21, stk. 2, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om ak-
kreditering 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. 
 
Vælger Cphbusiness at godkendelsen betinges af udfaldet af institutionsak-
krediteringen betyder det, at hvis Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om 
betinget positiv institutionsakkreditering, er godkendelsen derefter betinget af 
en efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering opnået senest 20. juli 2020 
såfremt Cphbusiness har anmodet herom. 
 
Giver Akkrediteringsrådet afslag på institutionsakkreditering eller uddannel-
sesakkreditering, bortfalder den foreløbige godkendelse. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.  
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddan-
nelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr.  

1038 af 30. august 2017. 
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Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1008 af 29. 
juni 2016 2016 om diplomuddannelser.  
 
Titel:  
Uddannelsens titel fastlægges til:  
 
Dansk: Diplom i Vurdering 
Engelsk: Diploma of Valuation 
 
Fagområde:  
Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 
 
Udbudssted:  
København 
 
 
Sprog:  
Dansk.  
 
Censorkorps:  
Uddannelsen tilknyttes det eksisterende censorkorps for samfundsfaglige, 
økonomiske og merkantile diplomuddannelser. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

Nyt udbud – prækvalifikation 
(forår 2018) 

 

Ansøger og ud-
budssted: 

Erhvervsakademi Cphbusiness, 
 

Udbudssted København 

Uddannelsestype: Diplomuddannelse  

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Diplomuddannelse i vurdering 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Diplom i Vurdering 
- Diploma of Valuation 
 

Hovedområde: Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 
 
 

Sprog: Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

Beskrivelse af 
uddannelsen, her-
under erhvervs-

sigte 

Diplomuddannelsen i vurdering omhandler om vurdering og 
rådgivning i forbindelse med salg, belåning og udlejning af 
kommercielle ejendomme og virksomheder. 

 
Uddannelsen henvender sig til ejendomsmæglere og andre, der 
ønsker at beskæftige sig med erhvervsejendomsmægling. Det 
kan være bank- og kreditrådgivere, rådgivere i pantebrevssel-
skaber samt bygningsingeniører og -konstruktører, som ar-
bejder med ejendomsvurdering. 

 
Den studerende lærer at vurdere erhvervsejendomme, andels-
boligforeninger og almennyttige boliger i henhold til andelsbo-
ligloven og boligstøtteloven. 
 

RUVU’s vurdering  
 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fast-
sat i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.  
 
RUVU bemærker, at ansøgningen indebærer overtagelsen af 
et eksisterende udbud af uddannelsen i København.  
 

RUVU har i vurderingen lagt vægt på den hidtidige aktivitet 
på udbuddet, og at ansøgningen sandsynliggør et voksende 
behov for specialiserede kompetencer i forbindelse med vur-
dereringer af erhvervsejendomme. 
 

 


