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Udkast til afslag på godkendelse 

 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Copenhagen Business Academy’s ansøgning om godkendelse af ny 

uddannelse, truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på ny professionsbacheloruddannelse i Bæredygtig forretningsudvik-

ling 

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag nedenfor.  

 
Ved afslaget er der lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen ikke op-
fylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. 
juli 2021 med senere ændringer. 
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagel-

sen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk  
 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist 

betragtes afslaget som endeligt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kevin Gønge 

Specialkonsulent 
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Nr. A6 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(Forår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Under behandling 

Ansøger og udbudssted: 
 

Cphbusiness, Lyngby 

Uddannelsestype: 
 

Professionsbachelor 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

- Bæredygtig forretningsudvikling 

- Sustainable business development 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i bæredygtig forretningsudvikling 
- Bachelor in Sustainable Business Development 

Hovedområde: Det økonomiske hovedområde Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 210 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb67062ec4  

RUVU’s vurdering på mø-
de 
d. 18. marts 2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændringer om akkreditering 
af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående ud-

dannelser. 
 

RUVU vurderer, at uddannelsen i bæredygtig forretningsudvikling har et indhold 

og sigte, der i høj grad dækkes eller vil kunne dækkes af eksisterende uddan-

nelser inden for det merkantile område. Det bemærkes også, at flere af de be-

slægtede uddannelser har høj ledighed. 

RUVU anerkender, at der både aktuelt og i fremtiden vil være et voksende be-

hov for kompetencer inden for grøn omstilling og bæredygtighed. RUVU finder 

dog ikke, at der i ansøgningen er sandsynliggjort et behov for en hel ny uddan-

nelse inden for forretningsudvikling med et selvstændigt bæredygtigt fokus. 

RUVU henstiller til, at institutionerne overvejer, hvordan bæredygtighed kan 
integreres i de eksisterende uddannelser. 
 

http://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb67062ec4

