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Godkendelse af ny uddannelsesfilial 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Erhvervsakademi Copenhagen Business Academys ansøgning om god-
kendelse af ny uddannelsesfilial truffet følgende afgørelse: 
 
Godkendelse af uddannelsesfilial af erhvervsakademiuddannelse inden for 

informationsteknologi (Datamatiker AK) i Rønne 
 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i Akkrediteringsbekendtgørelsen (nr. 1558 af 
2. juli 2021 med senere ændring). 
 
Uddannelsen er omfattet reglerne i bekendtgørelse nr. 1162 af 10. juli 2020 om 
tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorud-
dannelser. 
 
Da Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy er positivt institutionsak-
krediteret gives godkendelsen til umiddelbar oprettelse af uddannelsesfilialen. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 
           
Godkendelsesperiode: 
Godkendelsen er gældende seks år fra første annoncerede optag, dog senest 
inden for 2 år efter 2022. 
 
Udbudssted: 
Rønne 
 
Sprog: 
Dansk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kevin Gønge 
Specialkonsulent 
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Nr. F10 – Ny uddannelsesfilial – prækvalifikation 
 

(Efterår 2021) 
 

Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, uddannelsesfilial i Rønne  
 

Uddannelsestype: Erhvervsakademiuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 
 

Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi 
 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

Datamatiker AK 
 
AP Graduate in Computer Science 
 

Hovedområde: It-faglige område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 150 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57112fe5 
 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/ 
itogdesignuddannelser/datamatiker 
 

  
 

RUVU’s vurdering på mø-
de d. 12. oktober 2021 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som er fastsat i bekendtgø-
relse nr. 1558 af 2. juli 2021, bilag 4, med senere ændringer. 
 
RUVU noterer sig, at CphBusiness har udbudt uddannelsen til datamatiker AK i 
Rønne siden 2018 som uddannelsesstation, og at institutionen ønsker at fort-
sætte med at udbyde uddannelsen som uddannelsesfilial.  
 
CphBusiness har sandsynliggjort, at der fortsat er et rekrutteringspotentiale i 
området, og at uddannelsesfilialen bidrager til at imødekomme efterspørgslen 
fra det lokale erhvervsliv. 


