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Godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Copenhagen Business School (CBS) ansøgning om godkendelse af ny 

uddannelse truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af ny kandidatuddannelse i  

erhvervsøkonomi (cand.merc.) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019 

om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser. 

 

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

ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 20 af 09. 

januar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbe-

kendtgørelsen).  

 

Da CBS er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar op-

rettelse af uddannelsen.  

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

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

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens §26, fastlægges uddannelsens titel 

til:  

 

Dansk: Cand.merc. 

Engelsk: Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i København (Frederiksberg). 
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Sprog:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk.  

 

Ministeriet bemærker hertil, at det fremgår af § 31 i bekendtgørelse nr. 153 af 26. 

februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid, at hvis en 

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

nest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber 

i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau.   

 

Normeret studietid: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen normeres til 120 ECTS-point. 

 

Takstindplacering:  

Uddannelsen indplaceres til: Heltidstakst 1.  

 

Aktivitetsgruppekode: 5700. 

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD: 3170. 

AUDD: 3170. 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes det erhvervsøkonomiske cen-

sorkorps i Danmark.  

 

Dimensionering/maksimumramme/kvote:  

Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. 

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende CBS bacheloruddannelser adgangsgivende (og har 

retskrav) til Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration: 

  

-          HA Almen 

-          BSc in International Business 

-          BSc in Business Administration and Service Management 

-          HA i erhvervsøkonomi og projektledelse 

-          BSc in International Shipping and Trade 

-          HA i Europæisk Business 

 

Endvidere oplyses, at nedenstående øvrige danske bacheloruddannelser er ad-

gangsgivende: 

 

- HA Almen - Syddansk Universitet 

- HA Almen - Roskilde Universitet 

- BSc in Business Administration - Roskilde Universitet 

- HA Almen - Aarhus Universitet 

- BSc in Economics and Business Administration - Aarhus Universitet 

- HA Almen - Aalborg Universitet 

- BSc in Economics and Business Administration - Aalborg Universitet 
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Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tyde-

ligt skal fremgå af uddannelsens studieordning, såfremt der er andre uddannelser 

end de ovenfor nævnte, der anses som adgangsgivende til uddannelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 
Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nr. A3 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(forår 2020) 

Status på ansøgningen:  
Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: 
 

Copenhagen Business School (CBS), Frederiksberg 

Uddannelsestype: 
 

Kandidatuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi – forretningsanalyse og ledelse 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Cand.merc. 
- Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration 

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/9881dde29c14e30b6cc229b7d1033c2e 
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Uddannelsen er en forskningsbaseret, engelsksproget kandidatuddannelse i 
erhvervsøkonomi med fokus på analyse og ledelse i form af ”informed decision-
making” baseret på erhvervsøkonomiske teorier og metoder. Uddannelsen er 
designet som den naturlige overbygning til de bacheloruddannelser, der i dag 
har retskrav til den nuværende cand.merc.-uddannelse på CBS.  
 

Erhvervssigte: 
 

Uddannelsen sigter efter at give dimittenderne ansættelse inden for Business 
Analytics, Consultancy og Management positioner, fx som Business Analyst, 
Compliance Manager, Project Manager, Account Manager mv.  
 

RUVU’s vurdering på mø-
de d. 11. marts 2020: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU har til grund for sin vurdering lagt vægt på, at ansøgningen er et centralt 
element i CBS’ omlægning af uddannelsesporteføljen med henblik på at sikre 
tydelige videreuddannelsesmuligheder for en række af CBS’ bacheloruddannel-
ser, som vil få retskrav til uddannelsen. RUVU finder i den sammenhæng det 
væsentligt at der er tale om omlægning af en eksisterende uddannelse. 
 
RUVU har lagt vægt på, at det nationale og regionale behov for uddannelsen er 
uændret i forhold til den eksisterende cand. merc. I forhold til uddannelsens 
undervisningssprog har RUVU endvidere lagt vægt på, at den gennemførte af-
tagerundersøgelse understøtter behovet for dimittender med bl.a. et solidt kend-
skab til engelsk fagterminologi, og at CBS derudover bemærker, at udbuddet af 
uddannelsen vil ske inden for universitetets eksisterende optagelsesramme for 
engelsksprogede kandidatuddannelser. 
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