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Afgørelse på ny uddannelse afventer 

 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Copenhagen Business School (CBS) ansøgning om 
godkendelse af ny uddannelse truffet følgende afgørelse:  
 

Afgørelse på ny kandidatuddannelse i  
erhvervsøkonomi og datavidenskab afventer 

 

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

2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser 

 

Uddannelses- og Forskningsministeren er positiv overfor, at CBS ønsker at 

udbyde en tværgående kandidatuddannelse inden for emneområderne er-

hvervsøkonomi og datavidenskab. 

 

Uddannelses- og Forskningsministeren noterer sig i den forbindelse CBS’ 

ønske om, at uddannelsen skal foregå på engelsk. I forhold hertil – og set i 

lyset af de generelle drøftelser om antallet af engelsksprogede uddannelser 

– ønsker ministeren en redegørelse for, hvorfor uddannelsen skal udbydes 

på engelsk. CBS bedes i redegørelsen tillige overveje, om udbudssproget 

kan være på dansk. 

 

Når ministeriet har modtaget redegørelsen fra CBS på ovennævnte 

spørgsmål vil sagen blive forelagt Uddannelses- og forskningsministeren 

med henblik på en endelig afgørelse i sagen. 

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag nedenfor. 
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Uddannelses- og forskningsministeren har i den konkrete ansøgning valgt 

ikke at følge RUVU’s vurdering. Regeringen ønsker at give bedre mulighed 
for at vælge kandidatuddannelser på tværs af fagområder, Der forventes 
samtidig at være generel høj efterspørgsel efter it- og erhvervsøkonomiske 
kandidater. 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

Nr. A9 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Afventer 

Ansøger og udbudssted: 
 

CBS, Copenhagen Business School, Frederiksberg 

Uddannelsestype: 
 

Kandidatuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og datavidenskab 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Cand. Merc. i datavidenskab 
- Master of Science (MSc) in Business Administration and Data Science 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Engelsk Antal ECTS: 120 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d14ccd00 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

MSc i Business Administration and Data Science er en tværfaglig kandi-
datuddannelse, der dækker fagområderne data science, business econo-
mics og public policy med fokus på dataanalyse, business og regulering. 
CBS har siden 2018 udbudt uddannelsen i data science som en speciali-
sering under MSc in Business Administration and Information Systems 
(cand.merc. (it.)), men CBS ønsker altså nu en selvstændig prækvalifikati-

on af kandidatuddannelsen i Data Science. 
Uddannelsens tværfaglige fokus gør den studerende i stand til at udvikle 
og formidle videnskabeligt funderede løsninger baseret på de nyeste tek-
nikker og metoder inden for dataanalyse, business og lovgivning.  
Uddannelsen har særligt fokus på, at de studerende tilegner sig metoder, 
teknikker og processer på et højt akademisk niveau inden for design, ud-

vikling, implementering, evaluering og anvendelse af data science mhp. at 
forbedre virksomhedens it og økonomi. De studerende vil kunne anvende 
algoritmer, metoder, teknikker og værktøjer inden for data mining og ma-
chine learning til at analysere, beskrive og løse komplekse tværfaglige 
problematikker i virksomheden. 
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 7. marts 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
Der savnes en præcisering af det faglige genstandsfelt for uddannelsen, 
herunder indholdsfordelingen mellem erhvervsøkonomi og datavidenskab. 
Samtidig vurderes den udarbejdede aftageranalyse er være meget gene-

rel og bred. 
 
Sluttelig mangler RUVU en redegørelse for, hvordan CBS planlægger det 
samlede udbud på området, herunder om den eksisterende specialisering 
nedlægges. 

 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d14ccd00

