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Bestyrelsen 
 
 
Kilevej 14A 
DK-2000 Frederiksberg 
 
Tel: +45 · 3815 3815 
 
www.cbs.dk 
 

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 15. december 2011 
 
Til stede:  
Bestyrelsen: Formand Peter Schütze, næstformand Peter Gorm Hansen, Klaus 
Holse Andersen, Jens Frøslev Christensen, Lisbet Thyge Frandsen, Patrick 
Gram, Kristian Kreiner, Christian Refshauge og Mads Svaneklink. 
 
Afbud: Eva Berneke, Karsten Dybvad. 
 
Direktionen: Konstitueret rektor, forskningsdekan Alan Irwin, 
undervisningsdekan Jan Molin og universitetsdirektør Hakon Iversen. 
 
Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen. 
 
Øvrige deltagere: kommende rektor Per Holten-Andersen deltog i pkt. 1-10. 
Bestyrelsesformand Kenneth Plummer deltog i pkt. 6. Institutleder Peter Lotz 
deltog i pkt. 7. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat - beslutning 
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Per Holten-Andersen, 
der deltog i mødet som observatør. Formanden gjorde samtidig opmærksom på 
at det var sidste bestyrelsesmøde for Peter Gorm Hansen, Jens Frøslev 
Christensen, Kristian Kreiner og Patrick Gram. 
 
Formanden fortalte, at dagsordenens pkt. 11 pga. sagens beskaffenhed ville 
blive behandlet som et lukket punkt uden deltagelse af direktion og tilhørere (jf. 
vedtægtens § 3). Ligeledes ville dele af pkt. 2 blive behandlet som et lukket 
punkt uden tilhørere.  
 
Formanden takkede Kristian Kreiner for det skriftlige bidrag vedr. beskrivelsen 
af CBS’ økonomi og forslog at det blev drøftet under økonomipunktet.  
 
Med dette blev dagsordenen godkendt. 
 
Med henvisning til referatet af bestyrelsesmødet d. 7. oktober, punkt 6 om 
sproginvolverende uddannelser på CBS, ønskede Eva Berneke (via skriftlige 
kommentarer) det præciseret, at undersøgelsen af samarbejdsmuligheder med 
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andre uddannelsesinstitutioner ikke skal begrænses til situationer, hvor der ikke 
er tilstrækkeligt volumen på holdstørrelserne på revideret BA-IVK/ny 
cand.ling.merc.  
 
Bestyrelsen underskrev referat af mødet d. 7. oktober. 
 
 
2. Økonomi – drøftelse/beslutning 
Direktionen indledte med at forklare baggrunden for årets prognosticerede 
resultat på ca. 130 mio. kr. og den investeringsplan, der var udarbejdet i 
forlængelse heraf. Direktionen pointerede, at det ikke var CBS’ formål som 
statsfinansieret institution, at opbygge en egenkapital, der var større end, at det 
var muligt gradvist at tilpasse sig bevillingsfluktuationer. Direktionen pointerede 
ligeledes, at det fireårige investeringsbudget var ambitiøst i sine målsætninger 
og samtidigt et nyt styringsinstrument for CBS, hvor detaljer ville kunne justeres 
undervejs. Investeringsplanen forsøgte primært, at adressere det, der havde 
vist sig som den strukturelle barriere for en fuld udnyttelse af årets budget, 
rekrutteringen af VIP. 
 
Budgetopfølgning 
Som følge af 3. kvartalsopfølgningen på budgettet, hvoraf det fremgår at CBS 
har haft et væsentlig lavere forbrug end budgetteret, drøftede bestyrelsen 
årsagerne til det lavere forbrug end forventet. Det står klart, at det først og 
fremmest er svigtende rekruttering af VIP i 2010 og 2011, sammenholdt med 
usikkerhed om økonomien i 2013 og strategiens udmøntning, der er 
hovedårsagen til underforbruget i 2011.  
 
På denne baggrund drøftede bestyrelsen om den nuværende model for 
allokering og rekruttering af VIP havde den rette fleksibilitet henset behovet for 
en markant øgning i rekrutteringen af VIP.  
 
Direktionen fastholdt, at der ud fra et hensyn om, at der ved rekrutteringen af 
VIP skulle tages hensyn til ikke blot den forskningsmæssige kvalitet ved den 
enkelte rekruttering, men også den enkeltes undervisningsmuligheder vis á vis 
studiematricen, var et behov for en central allokering af VIP. Direktionen 
tilkendegav i øvrigt, at den kontinuerligt arbejdede på tiltag, der kunne øge 
hastigheden hvormed VIP rekrutteres. 
 
Bestyrelsen tog med dette budgetopfølgningen til efterretning.     
 
Investeringsbudget 2015 
Bestyrelsen konstaterede, at investeringsplanen frem mod 2015 havde det rette 
strategiske fokus på øget rekruttering af VIP, øget fastlærerdækning på CBS’ 
uddannelser, og dermed flere tilgængelige ressourcer for studienævnene. 
Bestyrelsen noterede sig også, at der med investeringsplanens fokus på 
tidsbegrænsede stillinger var indlagt muligheder for opbremsning af 
investeringsniveauet, hvis bevillingerne til CBS i de kommende år skulle falde. 
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Bestyrelsen fandt endvidere at en egenkapital på ca. 12,5 pct. af omsætningen 
var et passende langsigtet niveau for en så udpræget aktivitetsafhængig 
institution som CBS. 
 
Med dette tog bestyrelsen investeringsbudgettet 2015 til efterretning. 
 
Budget 2012 
I lyset af bestyrelsens ovenstående drøftelser godkendte bestyrelsen budgettet 
for 2012. 
 
Campus: udvidelse af lokalekapacitet og evt. køb af Porcelænshaven 
Bestyrelsesformanden lukkede denne del af mødet med henvisning til, at der i 
punktet indgik forhandlingsstrategiske overvejelser. 
 
Bestyrelsen tog direktionens fremstilling af de lokalekapacitetsmæssige 
udfordringer til efterretning, og gav opbakning til at direktionen afsøgte 
markedet for relevante lejemål.  
 
Bestyrelsen gav direktionen bemyndigelse til, at indgå realitetsforhandlinger 
med FUHU om køb af de hidtil lejede ejendomme i Porcelænshaven.  
   
CBS’ økonomi, budgetter og regnskaber 
Bestyrelsesmedlem Kristian Kreiner fortalte, at det udsendte papir ikke var 
tænkt som et diskussionsoplæg, men rettere som en supplerende beskrivelse af 
CBS’ økonomi. 
 
Bestyrelsen og direktionen takkede for oplægget, idet direktionen 
kommenterede, at det var hensigten at gøre budgetopfølgningerne mere 
aktivitetsbaserede, når kompetence- og systemunderstøttelse havde nået et 
niveau, hvor dette kunne gøres. 
 
 
3. Allokering af VIP – orientering  
Bestyrelsen tog det udsendte notat til efterretning. 
 
 
4. Institutstruktur – beslutning  
Alan Irwin indledte punktet med at forklare, at det gennem længere tid havde 
været på tale at gennemføre en sammenlægning mellem Institut for 
Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi  (ISV) og Institut for 
Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier (IKK). Det der forelå nu var en 
procesplan, som, inspireret af erfaringerne med oprettelsen af et nyt institut 
baseret på personalet fra INF (Institut for Informatik) og CAICT (Center for 
Applied Information and Communication Technology), opererede med en 
proces, hvor det nye instituts profil blev skabt efter at opløsningen af de to 
enheder var annonceret, og en ny institutleder ansat, i en dialog mellem 
direktionen, den nye institutleder og medarbejderne ved de to enheder. 
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Bestyrelsen havde ingen grundlæggende indvendinger mod dannelsen et nyt 
institut på baggrund af ISV og IKK, men fandt det ikke tilstrækkeligt belyst, hvad 
indstillingen betød for personalet på de to institutter, samt ikke mindst hvilken 
faglig profil det nye institut ville få. Bestyrelsen undrede sig ligeledes over, at 
den fremlagte procesplan opererede med, at stillingen som ny institutleder 
skulle annonceres inden det nye instituts profil var defineret. 
 
Bestyrelsen fandt således, at det foreliggende beslutningsgrundlag principielt 
ikke var tilstrækkeligt for, at bestyrelsen kunne foretage en oplyst beslutning.   
 
Bestyrelsen godkendte herefter, at de to institutter kunne opløses, men 
betingede sig, at de modtog en nærmere beskrivelse af den faglige profil for det 
nye institut før de kunne godkende en oprettelse.   
 
5. Studieadministrative projekter – drøftelse/beslutning  
     
Reform af studieadministrative processer og IT understøttelse 
Bestyrelsen tog det fremlagte materiale til efterretning og glædede sig over, at 
også studieadministrationen på CBS blev underlagt detaljerede procesanalyser 
med henblik på forbedringer. Bestyrelsen fandt at de identificerede tiltag 
fornuftige og spurgte til om enkelte elementer kunne fremrykkes. 
 
Direktionen fortalte at projektplanen blandt andet sigtede på at fremrykke 
planlægningen af undervisningen (lokaler, VIP) for at frigøre ressourcer og 
skabe bedre service for de studerende. Direktionen fortalte endvidere, at 
projektplanen elementer var dels indbyrdes afhængige, og dels afhængige af 
udefrakommende faktorer, hvorfor det ville være svært at ændre på 
rækkefølgen i planen.   
 
Indtræden i STADS 
Direktionen fremlagde beslutningsforslag om indtrædelse i STADS-
samarbejdet. I den forbindelse udtrykte universitetsdirektøren, at den største 
bekymring i forhold til en succesfuld implementering af skiftet til nyt 
studieadministrativt system for ham at se ikke lå i CBS’ IT-afdelings kapacitet 
og ressourcer, men snarere i STADS-sekretariatets evner og kapacitet ift. at 
overskue og implementere CBS’ overgang til STADS. 
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen om indtrædelse i STADS-samarbejdet. 
 
6. CBS SIMI Executive – orientering  
Kenneth Plummer deltog i denne del af mødet, og præsenterede aktuel status 
og strategi for fonden CBS-SIMI Executive. Kenneth Plummer startede med at 
pointere, at fusionen mellem HHE og SIMI var rigtig, uanset at fonden ikke fik 
det oprindeligt planlagte indhold, og at den nye fond byggede på en 
forudsætning om et tæt og åbent samarbejde med CBS. 
 
Kenneth Plummer fortalte, at fonden i sit første år havde koncentreret sig om at 
få skabt ro omkring forretningen efter den turbulente start. Med den nylige 
ansættelse af en administrerende direktør for fonden var tiden moden til at se 
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fremad og koncentrere sig om at udvikle de fire programporteføljer i fonden, få 
udviklet fondens økonomi og få udviklet samarbejdet med CBS yderligere.    
 
Bestyrelsen havde mulighed for at stille opfølgende spørgsmål og tog herefter 
orienteringen til efterretning. 
 
7. Vedtægter – drøftelse  
Peter Lotz deltog, som formand for den arbejdsgruppe, der havde fået til 
opgave at udarbejde udkast til nye vedtægter for CBS, i denne del af mødet og 
indledte med at forklare, at den centrale udfordring i forbindelse med 
udarbejdelsen af de nye vedtægter er, at universitetsloven pålægger 
universiteterne at indskrive medinddragelse og medbestemmelse i vedtægterne 
uden at loven giver præcise retningslinjer for, hvorledes dette skal foregå. 
 
Peter Lotz præsenterede herefter arbejdsgruppens overvejelser vedr. ny § 5 i 
vedtægten (om bestyrelsens sammensætning og udpegning). 
 
Peter Lotz forklarede, at arbejdsgruppen ønskede at udvide udpegningsorganet 
med medlemmer udenfor bestyrelsen for dermed at sikre en bedre 
argumentation for udpegelsen at eksterne bestyrelsesmedlemmer. Dette for at 
undgå selvsupplering i bestyrelsen og sikre bedre legitimitet omkring 
udpegelserne. 
 
Peter Lotz præsenterede ligeledes arbejdsgruppens tanker om at udvide 
kompetencebeskrivelsen for bestyrelsens eksterne medlemmer ved at indføre 
hensigtserklæringer om, at international erfaring, erfaring med 
universitetsledelse og erfaring med offentlig forvaltning med fordel kunne være 
repræsenteret blandt bestyrelsens eksterne medlemmer – udover de 
lovbestemte krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer.    
 
Bestyrelsen drøftede herefter arbejdsgruppens forslag med Peter Lotz og gav, 
til inspiration for arbejdsgruppens videre arbejde, udtryk for sine umiddelbare 
holdninger til forslagene.   
 
8. Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring - beslutning 
Bestyrelsen besluttede at indgå bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring i 
henhold til bemeldte tilbud for 2012. 
 
9. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt 
Bestyrelsen tog de udsendte papirer til efterretning. 
 
10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger - beslutning 
Bestyrelsen bad bestyrelsens sekretær om i samarbejde med 
kommunikationsafdelingen at udarbejde en kort intern orientering om 
hovedkonklusioner fra dagens møde. 
 
11. Rekruttering af nyt eksternt medlem – beslutning 
Punktet blev behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens § 3, stk 2. 
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Direktionen og tilhørere forlod mødet. 
 
Bestyrelsen genudpegede Peter Schütze og Eva Berneke som medlemmer af 
bestyrelsen for en 4-årig periode. 
 
Bestyrelsen drøftede de indkomne nomineringer af eksterne medlemmer og 
besluttede en intern proces for endelig udnævnelse af nyt eksternt 
bestyrelsesmedlem inden 1. februar 2012. 
 
 
Kommende møder:  
Fredag d. 3. februar 2012 kl 13-17 
Torsdag d. 12. april 2012 kl. 13-17  
Mandag d. 11. juni 2012 kl. 13-17 
Fredag d. 24. august 2012 kl 13-17 (tentativt, om nødvendigt) 
Seminar: d. 11.-12. oktober 2012 fra frokost til frokost. 
Torsdag d. 20. december 2012 kl. 13-17 
  



B1‐2012

Pkt. 1

Bilag 1.4
Opfølgning på bestyrelsens møder 25. januar 2012

Møde Emne Bestilling Status/bemærkning

B1 2011 Fastlærerdækning Målsætninger for fastlærerdkningen på CBS uddannelser ‐ 

VIP/DVIP ratio. Under hensyntagen til differentierede 

undervisningsformer på studierne, og fagenes karakter. (Husk 

evt. på IL's mulighed for at skrue op og ned for 

forskningsprocenten)

Evt. seminar. Afventer 

undersøgelse fraf Rigsrevisionen.

B1 2011 HD området Uddannelsesdekanen har karakteriseret HD‐området som 

særligt problematisk (ift. fastlærerdækning). Denne 

karakteristisk bør belyses og uddybbes for bestyrelsen.

Evt. seminar

EO april Aftagerpaneler Hvordan er det på CBS i dag? Lever vi op til §13a? Afventer

EO april Aftagerpaneler Hurtigst muligt – aftageranalyse – hvem aftager vores 

studerende, hvor går vores studerende hen? (groft billede, 

har vi noget allerede?) Til brug for rekruttering af nyt 

medlem, samt sammensætning af aftagerpaneler

Afventer

CBS er pt. i gang med en 

dimmitendanalyse sammen med 

Danmarks Statistik og 3 andre uni., 

der analyserer 5 dimmitend‐

årgange. Bestyrelsen får reslutatet 

når det foreligger

Formands

kab

Betyrelsens arbejde Online arkiv m. mødemateriale mm. Implementeres i løbet af efteråret

B3 2011 Strategi Forslag til 3. BiS platform: skal være CBS unik

B SEM Uddannelse Uddannelsesredgørelse ‐ med executive området, 

præsenteres årligt for bestyrelsen

Forår 2012

B SEM Forskning Forskningsredegørelse ‐ med formidlingsområdet, 

præsenteres årligt for bestyrelsen

Forår 2012

B SEM Organisation Et præsentationskit der forklarer matrix, forretningsmodel mv 

‐ vi skal kunne forklare og kunne skabe forståelse for vores 

udfordringer

Indarbejdes evt. i årsrapport 2011

B SEM WCRE Midterm evaluering til orientering i B. B3, juni 2012

B4 2011 Udviklingskontrakt Revider udkast pba bestyrelsens feedback (fremgår af referat) Udkast revideret. Afventer 

udmelding fra FIVU.

B5 Campus Afrapportering vedr potentielle lejemål B1 201
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Fremsendelsesbrev: Forslag til CBS’ vedtægt 
 
Bestyrelsen nedsatte på sit møde d. 7. oktober en arbejdsgruppe der fik til 
formål at udarbejde forslag til nye vedtægter. 
 
Arbejdsgruppens mandat og sammensætning er beskrevet i tidligere notater til 
bestyrelsen, men er også vedlagt som bilag. 
 
Arbejdsgruppens forslag til ny vedtægt fremgår af bilag 2.3. Første kolonne 
indeholder gældende vedtægt. Anden kolonne indeholder bemærkninger og 
henvisninger til universitetsloven i de tilfælde, hvor bestemmelsen følger direkte 
af universitetsloven. Det er ligeledes i midterste kolonne angivet med rød skrift, 
hvis en bestemmelse foreslås at udgå. Tredje kolonne indeholder forslag til ny 
vedtægt. Rød skrift markerer ændringer i forhold til gældende vedtægt. Gul 
overstregning markerer, at teksten er substantielt identisk med formuleringen i 
universitetsloven. Bilag 2.1 er et brev fra UBST (nu UI), der fastsætter, hvad der 
som minimum skal foretages af ændringer i vedtægten. 
 
Arbejdsgruppen vil i nærværende fremsendelsesbrev kort redegøre for de 
væsentligste ændringsforslag, samt de input og diskussioner, der har været i 
den netop afsluttede interne høringsfase. Konsekvensrettelser som følge af nye 
formuleringer i loven, der ikke har yderligere konsekvenser og bestemmelser, 
der er direkte overført fra loven er ikke medtaget i nedenstående oversigt. 
 
Høringsfasen blev gennemført fra d. 13.-20. januar. Høringen var oprindeligt 
planlagt tidligere og af længere varighed, men arbejdsgruppen besluttede, at en 
ny rektor burde have god mulighed for at sætte sig ind i vedtægten og ænd-
ringsforslagene inden den gik i høring. 
 
Der har i høringsfasen været gennemført høringsmøder med Institutleder-
kredsen, HSU og Akademisk Råd, hvor også direktionen har deltaget. Der-
udover har der været mulighed for at afgive individuelle bemærkninger til 
arbejdsgruppen, men bortset fra spørgsmål af teknisk karakter er der ikke 
indkommet sådanne bemærkninger. 
 

24. januar 2012 
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Kommentarer til ændringsforslag (tematisk organiseret) 
 
Indledningsvis skal det bemærkes, at det med vedtægtsforslaget søges 
kodificeret, at vi hedder ”Copenhagen Business School – Handelshøjskolen” (i 
daglig tale CBS), således som vi også skriver i logo, brevpapir mm. 
 
1. Vedr. bestyrelsen 
Der er i forslaget indført mulighed for at ansætte en prorektor (ny § 2, stk. 2, nr. 
6) efter samme procedure som universitetsdirektøren. Det har ikke været kom-
menteret i høringerne bortset fra at rektor har pointeret, at der ikke er planer om 
sådan ansættelse. Bestemmelsen er indsat på baggrund af opdragets ønske 
om en fleksibel vedtægt.  
 
For så vidt angår bestyrelsens opgaver foreslås det, at rektor fremover skal 
fremlægge planer for oprettelse og nedlæggelse af institutter, samt udbydelse 
af uddannelser for Akademisk Råd i stedet for bestyrelsen, dvs. nuværende § 2, 
stk. 2 nr. 5 og 6 udgår. Akademisk Råd får ikke ret til at blokere forslag (i mod-
sætning til bestyrelsens nuværende godkendelseskompetence), men formålet 
er det samme, nemlig at rektor ikke umiddelbart kan træffe sådanne beslut-
ninger uden at fremlægge planerne i et åbent forum. Forslaget har fået generel 
opbakning i høringsfasen. 
 
Endelig er der spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmernes kompetence og 
udpegelsen af nye udefrakommende bestyrelsesmedlemmer som også blev 
diskuteret i bestyrelsen i december. Hvad angår bestyrelsesmedlemmernes 
kompetencer (§ 5, stk. 2) har arbejdsgruppen, efter råd fra formandsskabet, 
ladet sig inspirere af universitetslovens originale forarbejder og indarbejdet 
formuleringer fra disse. Formuleringerne om, at der bør være erfaring med 
universitetsledelse – gerne med et internationalt perspektiv - har fået fuld 
opbakning gennem høringen.  
 
Hvad angår bestemmelserne om udpegning af udefrakommende bestyrelses-
medlemmer (§ 5, stk. 3 og 4) er disse blevet reformuleret efter drøftelsen på 
bestyrelsesmødet i december. Høringen har ikke givet anledning til substantielle 
ændringer. De studerende i Akademisk Råd har forespurgt, om det var muligt, 
at sikre studerende en plads i et af de to organer. Arbejdsgruppen vurderer, at 
dette ville åbne op for en diskussion om udvidelse af de to organer, og har valgt 
ikke at imødekomme ønsket. 
 
2. Vedr. rektor (§6) 
Det foreslås, at rektor skal fastsætte et kodeks for god ledelse (stk. 3, nr. 2). 
Dette kodeks skal dække al ledelse på CBS, også på ikke-akademiske om-
råder. Bestemmelsen honorerer et specifikt krav fra bemærkningerne til den nye 
universitetslov. Forslaget har fået fuld opbakning gennem høringen. 
 
På de studerendes foranledning er der indført en bestemmelse i (stk. 3, nr. 12), 
der giver de studerende en vedtægtsbestemt adgang til møder med rektor. Det 
forventes, at rektor og den øvrige ledelse aftaler en fast mødestruktur med de 
studerende. Forslaget har fået fuld opbakning gennem høringen. 
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Da den interne organsering af universitetet i ændrede universitetslov er helt 
overladt til universitetet selv og fakulteter og institutter derfor ikke er nævnt i 
loven, er disses ledere heller ikke beskrevet i loven. Derfor er det nødvendigt at 
tydeliggøre i vedtægten (§ 6, stk. 5, samt flere andre steder), at deres bemynd-
igelse stammer fra rektor som skal uddelegere kompetence til dem. Alle andre 
ledere end rektor er så at sige ”født” uden kompetence og skal tildeles 
kompetence (bemyndiges) af rektor. Dette har ikke været genstand for debat 
under høringen. 
 
3. Vedr. intern organisering 
Loven kræver, at universitets interne organisering beskrives i vedtægterne. For-
slaget fastholder CBS’ nuværende interne organisering (ingen fakulteter, forsk-
ning ved institutter, bibliotek som særlig enhed). Arbejdsgruppen har efter 
høringsrunden fundet det betimeligt at skrive centre ud af vedtægten. Det 
betyder ikke, at CBS ikke fortsat kan have centre, men da centre efter strategi-
processen er underlagt institutter og ikke har ledelser med personaleansvar, 
findes det overflødigt at nævne dem i vedtægterne. CBS har i øvrigt andre 
organisatorisk enheder, som heller ikke nævnes, såsom BiS-platforme og 
WCRE’er. Dette forslag har ikke givet anledning til bemærkninger på 
høringerne. 
 
Arbejdsgruppen har fastholdt beskrivelsen af CBS’ bibliotek i vedtægtens § 8. 
Dette har været genstand for en del drøftelse i høringen. Direktionen har frem-
ført det synspunkt, at man fandt at det var en anomali, at biblioteket var be-
skrevet i vedtægten, men ikke øvrige stabs-/supportfunktioner, og at det der-
udover var uhensigtsmæssigt, at rektor ifølge vedtægten ansætter biblioteks-
direktøren, når denne i praksis referer til universitetsdirektøren. Det har dog ikke 
været et principielt spørgsmål fra direktionens side – eller fra andre parter i 
høringen. Arbejdsgruppen har efter høringen valgt at fastholde § 8, idet biblio-
teket har en særlig status som støttefunktion for både studerende og vip’er, og i 
øvrigt har en forpligtigelse til at betjene offentligheden. Denne løsning har gene-
relt fået opbakning på høringerne, idet det er blevet understreget, at biblioteket 
er en del af universitetets identitet. 
 
Arbejdsgruppen har tilføjet en bestemmelse om aftagerpaneler efter krav i 
universitetsloven, § 22A. Dette har ikke været genstand for debat under 
høringen.  
 
3. Akademisk Råd 
Akademisk Råds (§ 9-10) rolle foreslås generelt mere specificeret. Rådet må 
derfor forventes at få indsigt i og dermed medindflydelse på flere beslutninger 
end i dag. Dette foreslås ud fra en betragtning om, at Akademisk Råd er det 
væsentligste organ for medindflydelse for vip’erne og de studerende på institu-
tionsniveau. Arbejdsgruppen har derfor søgt at tydeliggøre denne rolle for 
Akademisk Råd ved at kodificere nuværende praksisser i Akademisk Råd og at 
give Rådet større indsigt i og indflydelse på ledelsens beslutninger vedr. særligt 
allokering og opslag af videnskabelige stillinger. Som allerede ovenfor nævnt 
ekspliciteres Akademisk Råds udtaleret på institutstruktur og 
uddannelsesudbud. 
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Følgende bestemmelser har modtaget fuld opbakning eller har ikke været 
genstand for drøftelse i høringerne:   

- indført formålsbeskrivelse for Akademisk Råd for at præcisere Rådets 
rolle (§ 9, stk. 1) 

- Akademisk organisering, herunder institutter og uddannelser (§9, stk. 2, 
nr. 4) 

- Forskningsfrihed, videnskabsetik og god videnskabelig praksis (§ 9, stk. 
2, nr. 6 og 7). Rådet pålægges at påse, at CBS lever op til kravet om 
forskningsfrihed og videnskabsetik. Det sker for at sikre, at disse emner 
bringes til diskussion på CBS og for at sikre et beredskab til at håndtere 
eventuelle ”sager”. 

- Udtalelse ifbm. sammensætning af komite ved kaldelser (§ 9, stk. 2, nr. 
9) 

- Indstilling af komite ved udnævnelse af adjungerede professorer (§ 9, 
stk. 2, nr. 12) 

- Orientering om bestyrelsesdagsordener (§ 9, stk. 4) 

- Årlig beretning fra Akademisk Råd til bestyrelsen (§ 9, stk. 5). 
Bestemmelsen skal fremme dialogen mellem bestyrelsen og 
medarbejderne. 

- Åbenhed om Akademisk Råds arbejde (§ 9A). Der er indsat 
bestemmelser om åbenhed omkring Rådets arbejde, helt parallelt til 
bestemmelserne omkring Bestyrelsen. 

- Valgperioden er nedsat fra 4 til 3 år for at undgå for mange 
indsuppleringer og i øvrigt at fastholde opmærksomheden omkring 
Rådets arbejde blandt medarbejderne (§ 10, stk. 2). 

- Valgte TAP-observatører (§ 10, stk. 3). Det foreslås, at TAP-
medarbejderne kan vælge to observatører til Rådet, således at arbejdet 
i Rådet kan komme til tap-medarbejdernes kendskab ”ved selvsyn”. 

 
Bestemmelserne om allokering og opslag af videnskabelige stillinger er de be-
stemmelser, der har påkaldt sig mest opmærksomhed i høringerne, specielt 
naturligvis fra Direktionen og fra Akademisk Råd. Forslaget er nu, at Akademisk 
Råd:  

- udtaler sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger herunder om 
den deri indeholdte allokering af videnskabelige stillinger til institutter (§ 
9, stk. 2, nr. 1) 

- udtaler sig til rektor om principper for den interne allokering af 
videnskabelige stillinger til institutter (§ 9, stk. 2, nr. 2) 
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- godkender principper for stillingsopslag (§ 9, stk. 2, nr. 8) 

 
Bestemmelserne sikrer, at Akademisk Råd ikke skal behandle enkeltsager om 
allokering, men har mulighed for at udtale sig om allokeringen af universitetets 
ressourcer. Akademisk Råd skal altså som hidtil udtale sig om den interne 
fordeling af midler, men det præciseres, at denne udtaleret omfatter allokerin-
gen af faste vip-stillinger, ligesom Rådet tillægges ret til at udtale sig om princip-
perne for denne allokering. Formålet er at skabe transparens og legitimitet i 
disse beslutninger 
 
Det pålægges samtidig indirekte direktionen at udarbejde principper for stillings-
opslag til godkendelse i Akademisk Råd, hvoraf følger at Akademisk Råd kan 
påtale, hvis Rådet observerer at principperne ikke følges. Det forventes, at 
denne kompetence vil føre til større klarhed om centrale emner som kvalifika-
tionskrav, åbenhed, ligeret, mangfoldighed mm. 
 
Arbejdsgruppen finder, at de ovenstående bestemmelser giver Akademisk Råd 
større mulighed for medbestemmelse uden at risikere en bureaukratisering af 
beslutningsprocesserne og heller ikke eksempelvis giver Akademisk Råd mulig-
hed for at blokere konkrete rekrutteringer. 
 
4. Medbestemmelse på institutniveau 
Det følger af universitetsloven, at vedtægten skal beskrive, hvorledes der sker 
medinddragelse på alle organisatoriske niveauer. Arbejdsgruppen har derfor 
indført en ny § 13A, der forsøger at balancere mellem sikring af medinddragelse 
og organisatorisk fleksibilitet omkring samme.  
 
Det foreslås, at medarbejderne på institutterne får mulighed for at mødes med 
institutlederen i enten en såkaldt ”medarbejderforsamling” eller i såkaldte 
”institutfora”. Denne bestemmelse er indsat for at imødekomme det massive 
pres for inddragelse af medarbejderne i beslutningerne på lokalt niveau (altså 
også for ”professoren på gulvet”), der opstod med universitetsloven af 2003, og 
som nu er reflekteret i både den reviderede lov og bemærkningerne hertil. Som 
led i imødekommelsen af ønskerne om medbestemmelse foreslås det, at give 
medarbejderne mulighed for selv at vælge mellem disse to typer organer, 
hvilket som sidegevinst giver CBS mulighed for at eksperimentere med 
organiseringen af medinddragelsen. 
 
Det har i høringerne, specielt fra HR-afdelingen og direktionenen, været frem-
ført, at ”institutfora” kan komme i konflikt med SU-systemet (samarbejdsudvalg). 
Denne bekymring kan være berettiget, da der kan være overlap mellem 
opgaverne for institut-baserede SU og de foreslåede institutfora fx omkring 
budgetinformation. Imidlertid er det en klar forventning i universitetssektoren, at 
der vil blive indført organer som institutfora på alle universiteter, idet selve 
hensigten med lovrevisionen er at tildele medarbejderne indflydelse ud over den 
høringsret, som SU-systemet sikrer. Hvis medarbejderne således ikke tilbydes 
muligheden for institutfora, må vedtægterne indeholde andre styrkelser af deres 
muligheder for medbestemmelse. 
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Arbejdsgruppen vurderer således, at en kombination af udelukkende med-
arbejderforsamling og samarbejdsudvalg ikke vil tilfredsstille lovgivers intention 
om øget medarbejderinddragelse på dette organisatoriske niveau. 
 
5. Studienævn 
For at styrke de studerendes muligheder for medbestemmelse er indført en 
bestemmelse (§ 16, stk. 1, nr. 6) om, at studienævnene skal holde årlige møder 
med de institutter, der leverer undervisning til studienævnets uddannelser. Bag-
grunden er, at det på grund uddannelsernes organisering i institut-uafhængige 
enheder ikke altid er tilfældet, at de fagansvarlige institutter er repræsenteret i 
studienævnet for en given uddannelse. Dette har ikke været genstand for større 
debat under høringen, bortset fra at de studerende har bakket opom forslaget.  
 
6. Ansættelses- og afskedigelsesprocedurer for ledere (bilag til vedtægten) 
Arbejdsgruppen foreslår ændrede sammensætninger/udpegelser af ansættel-
sesudvalg vedr. universitetsdirektør (pkt. 3.4), dekaner (pkt. 4.4) og institut-
ledere (pkt. 6.4). Dette har ikke været genstand for debat under høringen. 
 
Arbejdsgruppen har ligeledes foreslået, at der ved forlængelse af åremåls-
ansættelser nedsættes et udvalg svarende til ansættelsesudvalget for den på-
gældende stilling, der afgiver en udtalelse om, hvorvidt en forlængelse kan 
anbefales, idet en forlængelse kan betragtes som en ny ansættelse.  
 
Arbejdsgruppen ser det som en institutionalisering af en uformel praksis (i hvert 
fald for institutledere), som er en naturlig forlængelse af statens regler om an-
sættelsesudvalg og lovens skærpede krav om medbestemmelse. En lignende 
bestemmelse kunne være indeholdt i det kommende ”kodeks for god ledelse”, 
men da universitetsloven kræver, at ansættelses- og afskedigelsesprocedurer 
beskrives i vedtægterne, skal en sådan procedure også medtages i 
vedtægterne. 
 
Dette har været genstand for drøftelse under høringen. Direktionen har således 
foreslået, at denne bestemmelse ikke indskrives i vedtægterne, da den vil øge 
usikkerheden ved ansættelse i åremålsstillinger. 
 
Arbejdsgruppen har efter høringen ændret sit forslag således, at universitets-
direktøren ikke er underlagt denne bestemmelse, da denne – ligesom rektor - 
har et ansættelses- og instruktionsforhold ift. bestyrelsen, men har fastholdt 
forslaget for dekaner, biblioteksdirektør og institutledere. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Bestyrelsens arbejdsgruppe vedr. nyt vedtægtforslag 
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Bilag 1: 
 
 
Arbejdsgruppen består af: 
 
Peter Lotz (formand) institutleder (udpeget af bestyrelsen) 
Finn Valentin  professor (udpeget af Akademisk Råd) 
Leif Hansen  konsulent biblioteket (udpeget af HSU) 
Thomas Edvardsen bestyrelsesformand for CBS Students (2011)  
Emil Fuglsang  bestyrelsesnæstformand for CBS Students (2011) 
 
Herudover deltager 
Thomas Werner Hansen konsulent, dekansekretariatet for uddannelse, 

som særligt sagkyndig 
Martin Kramer-Jørgensen leder af legal office med sekretariatsbistand 
Anders Jonas Pedersen ledelsessekretariatet med sekretariatsbistand 
 
 
Arbejdsgruppens mandat fra Bestyrelsen fremgår af nedenstående boks. 

 
 

1. Arbejdsgruppen skal udarbejde oplæg til, hvorledes den ny 
universitetslovs bestemmelser kan indarbejdes i CBS’ vedtægter. 
 
2. Arbejdsgruppen skal samtidig udsætte CBS’ vedtægt for et generelt 
”serviceeftersyn”, således at uhensigtsmæssige, forældede og/eller 
overflødige bestemmelser også revideres (og der tilføjes nye efter 
behov) 
 
3. Arbejdsgruppen skal have særligt fokus på universitetslovens § 10, stk. 
6 (medbestemmelse og medinddragelse). 
 
4. Arbejdsgruppen skal udfærdige skal udfærdige sit oplæg ud fra den 
forudsætning, at den enstrengede ledelsesmodel fastholdes. 
 
5. Arbejdsgruppen skal udfærdige skal udfærdige sit oplæg ud fra den 
forudsætning, at der ønskes en fleksibel vedtægt, som – i det omfang 
det er muligt – ikke pålægger CBS unødige begrænsninger i udførelsen 
af sit virke. 
 
6. Arbejdsgruppen udarbejder mere detaljeret tidsplan for sit arbejde.

Boks 1: Arbejdsgruppens kommissorium
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Oversigt over CBS’ vedtægt og behovet for ændringer 

Nuværende bestemmelse  Kommentarer, unilovsreferencer Forslag til ny bestemmelse

I medfør af § 10, stk. 6 og 11, § 12, stk. 5, § 14, stk. 
11, § 15, stk. 7, § 16, stk. 11, § 16b, stk. 9, § 18, stk. 
7‐9 og § 38, stk. 8, i lov om universiteter 
(universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 
17. juni 2010, fastsættes: 

I medfør af § 13, stk. 2 i lov om universiteter 
(universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 
22. juni 2011, fastsættes: 

Kapitel 1 ‐ Almindelige bestemmelser  

§ 1. Handelshøjskolen i København (herefter: 
Handelshøjskolen) er en selvejende institution inden 
for den offentlige forvaltning under tilsyn af 
ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.  
   

UL § 1, stk. 2 
 
Ændret navn for ministeriet som følge af 
ressortomlægning. 

§ 1. Copenhagen Business School ‐ Handelshøjskolen 
(herefter: Handelshøjskolen) er en statsfinansieret 
selvejende institution inden for den offentlige 
forvaltning under tilsyn af ministeren for forskning, 
innovation og videregående uddannelser. 

Stk. 2. Handelshøjskolen har til opgave at drive 
forskning og give forskningsbaseret uddannelse 
indtil højeste internationale niveau inden for 
erhvervsøkonomiske, erhvervssproglige og dermed 
beslægtede områder. Handelshøjskolen skal sikre et 
ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse 
og foretage en løbende strategisk udvælgelse, 
prioritering og udvikling af sine forsknings‐ og 
uddannelsesmæssige fagområder. Handelshøjskolen 
har forskningsfrihed og skal værne om denne og om 
videnskabsetik.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
UL § 2, stk. 2 

Stk. 2. Handelshøjskolen har til opgave at drive 
forskning og give forskningsbaseret uddannelse 
indtil højeste internationale niveau inden for 
erhvervsøkonomiske, erhvervssproglige og dermed 
beslægtede områder. Handelshøjskolen skal sikre et 
ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse 
og foretage en løbende strategisk udvælgelse, 
prioritering og udvikling af sine forsknings‐ og 
uddannelsesmæssige fagområder. Handelshøjskolen 
har forskningsfrihed og skal værne om universitetets 
og den enkeltes forskningsfrihed og om 
videnskabsetikken.  

Stk. 3. Handelshøjskolen skal udbrede kendskab til 
videnskabens metoder og resultater og skal 
samarbejde med det omgivende samfund og bidrage 
til udvikling af det internationale samarbejde. 
Handelshøjskolens forsknings‐ og uddannelses‐
resultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd 
og udvikling i samfundet, og handelshøjskolen skal 
udveksle viden og kompetencer med det omgivende 
samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i 
den offentlige debat. Handelshøjskolen skal 
herunder medvirke til at sikre, at den nyeste viden 
inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for 
videregående uddannelse uden forskning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 3. Handelshøjskolen skal udbrede kendskab til 
videnskabens metoder og resultater og skal 
samarbejde med det omgivende samfund og bidrage 
til udvikling af det internationale samarbejde. 
Handelshøjskolens forsknings‐ og uddannelses‐
resultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd 
og udvikling i samfundet. Handelshøjskolen skal som 
central viden‐ og kulturbærende institution udveksle 
viden og kompetencer med det omgivende samfund 
og tilskynde medarbejderne til at deltage i den 
offentlige debat. Handelshøjskolen skal herunder 
medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for 
relevante fagområder gøres tilgængelig for 
videregående uddannelse uden forskning. 

B1-2012 
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Stk. 4. Handelshøjskolen er ikke opdelt i 
hovedområder.  

Stk. 4 udgår.

Stk. 5. Handelshøjskolen har hjemsted og værneting 
på Frederiksberg.  

Stk. 4. Handelshøjskolen har hjemsted og værneting 
på Frederiksberg 

Kapitel 2 – Styrelsesbestemmelser 

Bestyrelsen
§ 2. Bestyrelsen er øverste myndighed for 
handelshøjskolen. Bestyrelsen varetager 
handelshøjskolens interesser som uddannelses‐ og 
forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for 
dens organisation, langsigtede virksomhed og 
udvikling. Bestyrelsen er overfor ministeren 
ansvarlig for handelshøjskolens virke, herunder 
forvaltningen af handelshøjskolens samlede 
ressourcer.  

 
 
 
 
 
 
 
UL § 10, stk. 3 
 

§ 2. Bestyrelsen er øverste myndighed for 
handelshøjskolen. Bestyrelsen varetager 
handelshøjskolens interesser som uddannelses‐ og 
forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for 
dens organisation, langsigtede virksomhed og 
udvikling. Bestyrelsen er overfor ministeren 
ansvarlig for handelshøjskolens virke, herunder 
forvaltningen af handelshøjskolens samlede 
ressourcer. Bestyrelsen skal forvalte handelshøj‐
skolens midler sådan, at de bliver til størst mulig 
gavn for universitetets formål. 

Stk. 2. Bestyrelsen har i øvrigt følgende opgaver og 
beføjelser:  
1)     Bestyrelsen godkender efter indstilling fra 
rektor handelshøjskolens budget, herunder 
fordelingen af de samlede ressourcer og 
principperne for ressourcernes anvendelse, og 
underskriver regnskabet  
2)     Bestyrelsen udarbejder handelshøjskolens 
vedtægt og ændringer heri, som godkendes af 
ministeren  
 
 
 
3)     Bestyrelsen indgår udviklingskontrakt med 
ministeren om handelshøjskolens samlede 
virksomhed  
4)     Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor for 
handelshøjskolen, jf. herved stk. 4, og ansætter og 
afskediger efter indstilling fra rektor universitets‐
direktøren, jf. herved stk. 5. Bestyrelsen har ikke 
kompetence i enkeltsager vedrørende handelshøj‐
skolens øvrige ansatte eller vedrørende studerende  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UL § 10, stk. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidste punktum udskilt som nyt stk. 4 
 
 

Stk. 2. Bestyrelsen har i øvrigt følgende opgaver og 
beføjelser:  
1)     Bestyrelsen godkender efter indstilling fra 
rektor handelshøjskolens budget, herunder 
fordelingen af de samlede ressourcer og 
principperne for ressourcernes anvendelse, og 
underskriver regnskabet  
2)     Bestyrelsen udarbejder handelshøjskolens 
vedtægt og ændringer heri, som godkendes af 
ministeren  
3)     Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse 
og medinddragelse af medarbejdere og studerende i 
væsentlige beslutninger 
4)     Bestyrelsen indgår udviklingskontrakt med 
ministeren om handelshøjskolens samlede 
virksomhed  
5)     Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor for 
handelshøjskolen, jf. herved stk. 5, og ansætter og 
afskediger efter indstilling fra rektor universitets‐
direktøren, jf. herved stk. 6.  
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5)     Bestyrelsen godkender oprettelse og 
nedlæggelse af institutter og institutlignende centre, 
der sker som led i strategiske overvejelser, og 
beslutter hvilke uddannelser, der skal udbydes  
6)     Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer 
for dokumentationssystemer i forbindelse med  
evalueringer og opfølgning  
 
 
7)     Bestyrelsen kan for masteruddannelser, der 
udbydes i samarbejde med andre universiteter eller 
med uddannelsesinstitutioner, beslutte, at 
repræsentanterne for det videnskabelige personale i 
studienævnet kan omfatte henholdsvis 
videnskabeligt personale eller undervisere ansat på 
disse institutioner jf. herved § 19.  

Det foreslås, at der i vedtægten åbnes mulighed for, 
at der kan ansættes en prorektor. 
 
 
Nr. 5) udgår.  
 
 
 
Nr. 6) udgår 
 
 
UL § 28, stk. 3 

6)    Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor 
beslutte at oprette en stilling som prorektor. 
Bestyrelsen ansætter og afskediger i så fald 
prorektor efter indstilling fra rektor. 
 
 
 
 
 
 
 
7)     Bestyrelsen udpeger institutionsrevisor, jf. § 28,  
stk. 4, som skal være statsautoriseret revisor 
8)     Bestyrelsen kan for masteruddannelser, der 
udbydes i samarbejde med andre universiteter eller 
med uddannelsesinstitutioner, beslutte, at 
repræsentanterne for det videnskabelige personale i 
studienævnet kan omfatte henholdsvis 
videnskabeligt personale eller undervisere ansat på 
disse institutioner jf. herved § 19. 

Stk. 3. Bestyrelsesformanden disponerer sammen 
med et andet medlem af bestyrelsen over 
handelshøjskolens faste ejendom.     

 
Stk. 3. Bestyrelsesformanden disponerer sammen 
med et andet medlem af bestyrelsen over 
handelshøjskolens faste ejendom.      

  Udskilt som særligt stk. fra stk. 2, nr. 4)  Stk. 4. Bestyrelsen har ikke kompetence i 
enkeltsager vedrørende handelshøjskolens ansatte 
(bortset fra rektor og universitetsdirektøren, jf. stk. 
2, nr. 5) og prorektor, jf. stk. 2, nr. 6)), eller 
vedrørende studerende. 

Stk. 4. Forud for ansættelse af rektor udarbejder 
bestyrelsen en stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. 
ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, herunder at 
rektor skal opfylde kravene i universitetslovens § 14, 
stk. 2. Bestyrelsen kan bringe rektors 
ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse 
med almindelige ansættelses‐ og kontraktretlige 
regler. Der henvises i øvrigt til vedtægtens bilag 
vedr. ansættelses‐ og afskedigelsesprocedurer. 

Stk. 5. Forud for ansættelse af rektor udarbejder 
bestyrelsen en stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. 
ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, herunder at 
rektor skal opfylde kravene i universitetslovens § 14, 
stk. 2. Bestyrelsen kan bringe rektors 
ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse 
med almindelige ansættelses‐ og kontraktretlige 
regler. Der henvises i øvrigt til vedtægtens bilag 
vedr. ansættelses‐ og afskedigelsesprocedurer. 
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  Stk. 6. Forud for ansættelse af en prorektor 
udarbejder bestyrelsen efter indstilling fra rektor en 
stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. 
ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, herunder at 
prorektor skal opfylde kravene i universitetslovens § 
14, stk. 2. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor 
bringe prorektors ansættelsesforhold til ophør i 
overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og 
kontraktretlige regler. Der henvises i øvrigt til 
vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og 
afskedigelsesprocedurer 

Stk. 5. Forud for ansættelse af universitetsdirektør 
udarbejder bestyrelsen efter indstilling fra rektor en 
stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. 
ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav. Bestyrelsen 
kan efter indstilling fra rektor bringe 
universitetsdirektørens ansættelsesforhold til ophør 
i overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ 
og kontraktretlige regler. Der henvises i øvrigt til 
vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og 
afskedigelsesprocedurer.  

Stk. 7. Forud for ansættelse af universitetsdirektør 
udarbejder bestyrelsen efter indstilling fra rektor en 
stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. 
ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav. Bestyrelsen 
kan efter indstilling fra rektor bringe 
universitetsdirektørens ansættelsesforhold til ophør 
i overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ 
og kontraktretlige regler. Der henvises i øvrigt til 
vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og 
afskedigelsesprocedurer. 

 
 

§ 3. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager kan dog 
behandles for lukkede døre, hvis det på grund af 
sagens beskaffenhed eller omstændighederne i 
øvrigt findes nødvendigt. Alle personsager, sager, 
hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger 
med private eller tilsvarende forhandlinger med 
offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er 
omfattet af lovgivningens bestemmelser om 
tavshedspligt i forvaltningen, skal behandles for 
lukkede døre.  

UL § 10, stk. 2 § 3. Der skal i størst muligt omfang være åbenhed 
om bestyrelsens arbejde. 

Stk. 2. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager kan 
dog behandles for lukkede døre, hvis det på grund af 
sagens beskaffenhed eller omstændighederne i 
øvrigt findes nødvendigt. Alle personsager, sager, 
hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger 
med private eller tilsvarende forhandlinger med 
offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er 
omfattet af lovgivningens bestemmelser om 
tavshedspligt i forvaltningen, skal behandles for 
lukkede døre. 
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Stk. 2. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dags‐
ordener og referater, skal gøres offentligt 
tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, 
der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om 
tavshedspligt i forvaltningen, må dog ikke 
offentliggøres. Sager, der behandles for lukkede 
døre, jf. stk. 1, kan undtages for offentlighed, hvis 
det på grund af sagens beskaffenhed eller 
omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.   

 
 
 
 
 
 
 

Stk. 3. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dags‐
ordener og referater, skal gøres offentligt 
tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, 
der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om 
tavshedspligt i forvaltningen, må dog ikke 
offentliggøres. Sager, der behandles for lukkede 
døre, jf. stk. 2, kan undtages for offentlighed, hvis 
det på grund af sagens beskaffenhed eller 
omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. I 
forretningsordenen kan bestyrelsen fastsætte en 
procedure for tilrettelæggelsen af bestyrelsens 
møder.  

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. I 
forretningsordenen kan bestyrelsen fastsætte en 
procedure for tilrettelæggelsen af bestyrelsens 
møder. 

§ 4. Bestyrelsen kan beslutte at anlægge retssag 
mod bestyrelsesmedlemmer, rektor, eventuelle 
revisorer eller andre i anledning af tab, som er 
påført handelshøjskolen.  

 
UL § 11, stk. 4 

§ 4. Bestyrelsen kan beslutte at anlægge retssag 
mod bestyrelsesmedlemmer, rektor, eventuelle 
institutionsrevisorer eller andre i anledning af tab, 
som er påført handelshøjskolen. 

Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at tegne 
sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.    

Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at tegne 
sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.    

Stk. 3. Beslutning om nedlæggelse af handels‐
højskolen træffes af bestyrelsen. Beslutning herom 
kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer 
stemmer herfor. Nærmere bestemmelser herom 
fastsættes i forretningsordenen. Beslutningen skal 
godkendes af ministeren.  

Stk. 3. Beslutning om nedlæggelse af handels‐
højskolen træffes af bestyrelsen. Beslutning herom 
kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer 
stemmer herfor. Nærmere bestemmelser herom 
fastsættes i forretningsordenen. Beslutningen skal 
godkendes af ministeren.  

§ 5. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf 6 
er udefrakommende medlemmer, 2 medlemmer 
vælges af det videnskabelige personale, herunder 
ansatte ph.d.‐studerende, 1 medlem vælges af det 
teknisk‐administrative personale og 2 medlemmer 
vælges af de studerende. Bestyrelsen vælger ved 
almindeligt stemmeflertal en formand og en 
næstformand blandt de udefra kommende 
medlemmer.    

 
§ 5. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf 6 
er udefrakommende medlemmer, 2 medlemmer 
vælges af det videnskabelige personale, herunder 
ansatte ph.d.‐studerende, 1 medlem vælges af det 
teknisk‐administrative personale og 2 medlemmer 
vælges af de studerende. Bestyrelsen vælger ved 
almindeligt stemmeflertal en formand og en 
næstformand blandt de udefra kommende 
medlemmer.    
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Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i 
deres personlige egenskab for en periode på 4 år.  
De udefrakommende medlemmer skal sammen med 
den øvrige bestyrelse bidrage til at fremme universi‐
tetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt 
i uddannelse, forskning, videnformidling og viden‐
udveksling.  
 
 
 
 
 
 
De udefrakommende medlemmer skal desuden have 
erfaring med ledelse, organisation og økonomi, 
herunder vurdering af budgetter og regnskaber. De 
udefrakommende medlemmer udpeges af den 
siddende bestyrelse efter forudgående drøftelse 
med Foreningen til Unge Handelsmænds 
Uddannelse. Genudpegning kan finde sted én gang.  

 
 
 
 
 
 
Bem. til § 12, stk. 2, i L 125 (Forslaget til UL) 
 
 
 

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i 
deres personlige egenskab for en periode på 4 år. 
Genudpegning kan finde sted én gang. De udefra‐
kommende medlemmer skal sammen med den 
øvrige bestyrelse bidrage til at fremme universi‐
tetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt 
i uddannelse, forskning, videnformidling og viden‐
udveksling. De udefra kommende medlemmer skal 
endvidere fungere som brobyggere og 
ambassadører for universitetet med henblik på at 
styrke universitetets samfundsmæssige legitimitet 
og opbakning. De udefra kommende medlemmer 
skal komme fra forskellige sektorer, fx andre 
forskningsinstitutioner, kulturlivet, offentlige 
virksomheder, det private erhvervsliv m.v. De 
udefrakommende medlemmer skal have erfaring 
med ledelse, organisation og økonomi, herunder 
vurdering af budgetter og regnskaber. Blandt de 
udefrakommende medlemmer bør erfaring med 
universitetsledelse ‐ gerne med internationalt 
perspektiv ‐ og erfaring med offentlig forvaltning 
være repræsenteret. 

  Universitetsloven fastsætter en ny procedure for 
udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvis 
formål bl.a. er at åbne udpegningsprocessen. 
 

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter et indstillingsorgan, jf. 
stk. 4, og et udpegningsorgan, jf. stk. 5. 
Indstillingsorganet indstiller udefrakommende 
medlemmer til udpegningsorganet efter en åben 
annoncering af kandidater og skal sikre, at de 
indstillede kandidater opfylder betingelserne i stk. 2. 
Udpegningsorganet udpeger de udefrakommende 
medlemmer blandt de indstillede kandidater fra 
indstillingsorganet. 

 
 
Udvalget foreslår at det præciseres at det andet 
bestyrelsesmedlem i indstillingsorganet skal findes 
blandt de valgte medlemmer (dvs. blandt VIP‐, TAP‐ 
eller studentermedlemmerne) 
 

Stk. 4. Indstillingsorganet udgøres af 
‐  formanden for bestyrelsen,  
‐  et af bestyrelsens valgte medlemmer 
‐  et medlem af bestyrelsen for Foreningen til Unge 
Handelsmænds Uddannelse (FUHU) 
‐  formanden eller næstformanden for Akademisk 
Råd, dog ikke rektor. 
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  For at sikre legitimitet i udpegelsen anbefaler 
udvalget, at udpegningsudvalget består af den 
samlede bestyrelse, samt 1 CBS‐eksternt og 1 CBS‐
internt medlem. 
 

Stk. 5. Udpegningsorganet udgøres af den samlede 
bestyrelse, suppleret med 
‐  et medlem udpeget af bestyrelsen for Foreningen 
til Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU) med 
indsigt i handelshøjskolens virke undtaget 
medlemmer af bestyrelsen for FUHU 
‐  et medlem udpeget af Akademisk Råd blandt 
handelshøjskolens videnskabelige personale 
undtaget medlemmer af Akademisk Råd. 

  Medlemmerne af organerne udpeges for en periode 
på 4 år, således at der ikke skal etableres nye 
organer hver gang et medlem skal udpeges. 

Stk. 6. De udpegede medlemmer af indstillings‐ og 
udpegningsorganet udpeges for en periode på 4 år. 
Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden 
procedurer for nedsættelsen af de to organer. 

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne fra det 
videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.‐
studerende, vælges af og blandt det videnskabelige 
personale for en periode på 4 år. 
Bestyrelsesmedlemmet fra det teknisk‐
administrative personale vælges af og blandt det 
teknisk‐administrative personale for en periode på 4 
år. Bestyrelsesmedlemmerne fra de studerende 
vælges af og blandt de studerende for en periode på 
2 år, således at én studerende vælges for en periode 
på 2 år i lige år, og én studerende vælges for en 
periode på 2 år i ulige år. Valgene afholdes efter 
reglerne i kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får et 
medlem varigt forfald, indtræder en suppleant efter 
reglerne i § 27, stk. 1 og 2.  

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmerne fra det 
videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.‐
studerende, vælges af og blandt det videnskabelige 
personale for en periode på 4 år. 
Bestyrelsesmedlemmet fra det teknisk‐
administrative personale vælges af og blandt det 
teknisk‐administrative personale for en periode på 4 
år. Bestyrelsesmedlemmerne fra de studerende 
vælges af og blandt de studerende for en periode på 
2 år, således at én studerende vælges for en periode 
på 2 år i lige år, og én studerende vælges for en 
periode på 2 år i ulige år. Valgene afholdes efter 
reglerne i kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får et 
medlem varigt forfald, indtræder en suppleant efter 
reglerne i § 27, stk. 1 og 2. 

Stk. 4. Såfremt et af de udefrakommende 
medlemmer af bestyrelsen fratræder på grund af 
sygdom eller tilsvarende personlige årsager inden 
funktionsperiodens udløb, udpeger bestyrelsen efter 
forudgående drøftelse med Foreningen til Unge 
Handelsmænds Uddannelse et nyt udefrakommende 
medlem for en 4‐årig periode.  

Konsekvensrettes i medfør af ny stk. 2 og 3  Stk. 8. Såfremt et af de udefrakommende 
medlemmer af bestyrelsen fratræder på grund af 
sygdom eller tilsvarende personlige årsager inden 
funktionsperiodens udløb, udpeger bestyrelsen et 
nyt udefrakommende medlem for en 4‐årig periode 
efter proceduren i stk. 3. 

Rektor 
§ 6. Handelshøjskolens daglige ledelse varetages af 
rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har 
fastsat.   

§ 6. Handelshøjskolens daglige ledelse varetages af 
rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har 
fastsat.   
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Stk. 2. Rektor tegner handelshøjskolen med 
undtagelse af disposition over handelshøjskolens 
faste ejendom, jf. § 2, stk. 3, og træffer afgørelse i 
alle sager, bortset fra sådanne, som efter vedtægten 
er henlagt til bestyrelsen, jf. § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 
3, § 4 og § 5, stk. 2 og 4, til akademisk råd, jf. § 9, stk. 
2‐4, til studienævnene, jf. § 16, stk. 1‐4, eller til 
ph.d.‐udvalgene, jf. § 22, stk. 2‐4.  

Stk. 2. Rektor tegner handelshøjskolen med 
undtagelse af disposition over handelshøjskolens 
faste ejendom, jf. § 2, stk. 3, og træffer afgørelse i 
alle sager, bortset fra sådanne, som efter vedtægten 
er henlagt til bestyrelsen, jf. § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 
4, § 4 og § 5, stk. 3 og 8, til akademisk råd, jf. § 9, stk. 
2‐5, til studienævnene, jf. § 16, stk. 1‐5, eller til 
ph.d.‐udvalgene, jf. § 22, stk. 2‐5.  

Stk. 3. Rektor har i øvrigt følgende opgaver og 
beføjelser:  
 
 
 
 
1)     Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af 
universitetsdirektør til bestyrelsen  
2)     Rektor ansætter og afskediger dekaner, jf. 
herved stk. 6, samt biblioteksdirektøren  
 
3)     Rektor indstiller budgettet til bestyrelsen og 
underskriver regnskabet  
4)     Rektor udarbejder forslag til udviklingskontrakt 
efter åben drøftelse på handelshøjskolen, herunder i 
akademisk råd  
5)     Rektor opretter og nedlægger institutter og 
centre, jf. dog § 2, stk. 2, nr. 5)  
6)     Rektor skal godkende alle eksterne 
samarbejder, der forpligter handelshøjskolen  
7)     Rektor fastsætter regler om disciplinære 
foranstaltninger over for de studerende  
8)     Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk 
råd, jf. § 9, stk. 1, og kan endvidere i særlige tilfælde 
overtage akademisk råds opgaver, jf. § 9, stk. 2  
9)     Rektor fastsætter standardforretningsorden for 
akademisk råd, studienævn og ph.d.‐udvalg. 
Standardforretningsordenen skal sikre, at der i størst 
muligt omfang er åbenhed om rådets, nævnenes og 
udvalgenes arbejde.  

 
UL § 14, stk. 7 
 
 
 
 
 
 
 
UL § 14, stk. 8 
 

Stk. 3. Rektor har i øvrigt følgende opgaver og 
beføjelser:  
1)    Rektor fastlægger handelshøjskolens interne 
organisering inden for de rammer, som bestyrelsen 
har fastsat i vedtægten 
2)    Rektor fastsætter et kodeks for god ledelse 
3)    Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af 
universitetsdirektør til bestyrelsen  
4)    Rektor ansætter og afskediger dekaner, jf. stk. 6 
og § 11, stk. 1, samt biblioteksdirektøren, jf. § 8, stk. 
2. 
5)    Rektor indstiller budgettet til bestyrelsens 
godkendelse og underskriver årsrapporten. 
6)     Rektor udarbejder forslag til udviklingskontrakt 
efter åben drøftelse på handelshøjskolen, herunder i 
akademisk råd  
7)     Rektor opretter og nedlægger institutter  
 
8)     Rektor skal godkende alle eksterne 
samarbejder, der forpligter handelshøjskolen  
9)     Rektor fastsætter regler om disciplinære 
foranstaltninger over for de studerende  
10)     Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk 
råd, jf. § 9, stk. 1, og kan endvidere i særlige tilfælde 
overtage akademisk råds opgaver, jf. § 9, stk. 2  
11)   Rektor fastsætter standardforretningsorden for 
akademisk råd, studienævn og ph.d.‐udvalg. 
Standardforretningsordenen skal sikre, at der i størst 
muligt omfang er åbenhed om rådets, nævnenes og 
udvalgenes arbejde. 
12)   Rektor afholder jævnlige møder med 
repræsentanter for de studerende. 
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Stk. 4. Rektor har endvidere følgende opgaver og 
beføjelser, med mindre rektor beslutter at delegere 
disse til dekanerne eller til den rektor bemyndiger 
hertil:  
1)     Rektor ansætter og afskediger institutledere, jf. 
herved stk. 7, samt udpeger og afsætter 
centerledere  
2)     Rektor opretter og nedlægger studienævn og 
godkender formænd og næstformænd for 
studienævn  
3)     Rektor udpeger og afsætter studieledere efter 
indstilling fra studienævnene  
4)     Rektor opretter og nedlægger det nødvendige 
antal ph.d.‐skoler, jf. § 20  
5)     Rektor udpeger og afsætter ph.d.‐skoleledere, 
jf. § 21, stk. 1  
6)     Rektor opretter og nedlægger ph.d.‐udvalg og 
udpeger formænd og eventuelle næstformænd for 
ph.d.‐udvalg, jf. § 22, stk. 1‐2  
 
7)     Rektor godkender studieordninger efter forslag 
fra studienævnet  
8)     Rektor kan i særlige tilfælde opløse et 
studienævn og kan endvidere i særlige tilfælde 
overtage et studienævns opgaver, hvorved § 16, stk. 
1 og 3 fraviges.  
9)     Rektor kan i særlige tilfælde opløse et ph.d.‐
udvalg og kan endvidere i særlige tilfælde overtage 
et ph.d.‐udvalgs opgaver, hvorved § 22, stk. 2 og 3 
fraviges.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 4. Rektor har endvidere følgende opgaver og 
beføjelser, med mindre rektor beslutter at delegere 
disse til dekanerne eller til den rektor bemyndiger 
hertil:  
1)     Rektor ansætter og afskediger institutledere, jf. 
stk. 7 og § 13, stk. 1.  
 
2)     Rektor opretter og nedlægger studienævn og 
godkender formænd og næstformænd for 
studienævn  
3)     Rektor udpeger og afsætter studieledere efter 
indstilling fra studienævnene  
4)     Rektor opretter og nedlægger det nødvendige 
antal ph.d.‐skoler, jf. § 20  
5)     Rektor udpeger og afsætter ph.d.‐skoleledere, 
jf. § 21, stk. 1  
6)     Rektor opretter og nedlægger ph.d.‐udvalg og 
udpeger og afsætter formænd og eventuelle 
næstformænd for ph.d.‐udvalg, jf. § 22, stk. 1‐2, 
efter indstilling fra ph.d.‐udvalgene  
7)     Rektor godkender studieordninger efter forslag 
fra studienævnet  
8)     Rektor kan i særlige tilfælde opløse et 
studienævn, jf.§ 15, og kan endvidere i særlige 
tilfælde overtage et studienævnets opgaver, jf. § 16, 
stk. 1. 
9)     Rektor kan i særlige tilfælde opløse et ph.d.‐
udvalg, jf. § 22, stk. 1, og kan endvidere i særlige 
tilfælde overtage et ph.d.‐udvalgs opgaver, jf. § 22,  
3. 

Stk. 5. Universitetsdirektør, biblioteksdirektør, 
dekaner, institutledere, studieledere og ph.d.‐
skoleledere varetager deres opgaver efter 
bemyndigelse fra rektor.  

Stk. 5. Universitetsdirektør, biblioteksdirektør, 
dekaner, institutledere, studieledere og ph.d.‐
skoleledere varetager deres opgaver efter 
bemyndigelse fra rektor. Rektor fastsætter den 
konkrete bemyndigelse til disse ledere i delegations‐
skrivelser. 
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Stk. 6. Forud for hver ansættelse af dekaner 
udarbejder rektor en stillingsbeskrivelse omfattende 
bl.a. ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, 
herunder at dekanen skal opfylde kravene i 
universitetslovens § 16, stk. 2. Rektor kan bringe 
dekanens ansættelsesforhold til ophør i 
overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og 
kontraktretlige regler. Der henvises i øvrigt til 
vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og 
afskedigelsesprocedurer.  

 
 
De akademiske krav til dekaner er nu udgået af 
universitetsloven, og henvisningen i den gældende 
vedtægt må derfor erstattes af en udfyldende 
bestemmelse. 
 

Stk. 6. Forud for hver ansættelse af dekaner 
udarbejder rektor en stillingsbeskrivelse omfattende 
bl.a. ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, 
herunder at dekaner skal være anerkendte forskere 
og have erfaring med og indsigt i uddannelse, 
ledelse og et universitets samspil med det 
omgivende samfund. Rektor kan bringe dekanens 
ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse 
med almindelige ansættelses‐ og kontraktretlige 
regler. Der henvises i øvrigt til vedtægtens bilag 
vedr. ansættelses‐ og afskedigelsesprocedurer.  

Stk. 7. Forud for hver ansættelse af institutledere 
udarbejder rektor en stillingsbeskrivelse omfattende 
bl.a. ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, 
herunder at institutlederen skal opfylde kravene i 
universitetslovens § 17, stk. 3. Rektor kan bringe 
institutlederens ansættelsesforhold til ophør i 
overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og 
kontraktretlige regler. Der henvises i øvrigt til 
vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og 
afskedigelsesprocedurer.  

 
 
De akademiske krav til institutledere er nu udgået af 
universitetsloven, og henvisningen i den gældende 
vedtægt må derfor erstattes af en udfyldende 
bestemmelse. 
 

Stk. 7. Forud for hver ansættelse af institutledere 
udarbejder rektor en stillingsbeskrivelse omfattende 
bl.a. ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, 
herunder at institutlederen skal være en anerkendt 
forsker og skal have undervisningserfaring. Rektor 
kan bringe institutlederens ansættelsesforhold til 
ophør i overensstemmelse med almindelige 
ansættelses‐ og kontraktretlige regler. Der henvises i 
øvrigt til vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og 
afskedigelsesprocedurer. 

Administration og universitetsdirektør 
§ 7. Til rådighed for rektor, den øvrige ledelse og 
handelshøjskolens enheder står en administration. 
Administrationen varetager de fælles tekniske og 
administrative opgaver på handelshøjskolen, der 
ikke er henlagt til biblioteket, institutterne eller 
andre enheder.  

§ 7. Til rådighed for rektor, den øvrige ledelse og 
handelshøjskolens enheder står en administration. 
Administrationen varetager de fælles tekniske og 
administrative opgaver på handelshøjskolen, der 
ikke er henlagt til andre enheder. 

 Stk. 2. Administrationen ledes af universitets‐
direktøren efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 
5.  

Stk. 2. Administrationen ledes af universitets‐
direktøren efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 
5.  

Bibliotek og biblioteksdirektør 
§ 8. Handelshøjskolens bibliotek har som sin 
primære funktion at yde biblioteks‐ og 
informationsservice til handelshøjskolens forskere, 
undervisere og studerende. Derudover betjener 
biblioteket offentligheden efter regler fastlagt i 
biblioteksloven eller i regler fastlagt i medfør heraf.  

§ 8. Handelshøjskolens bibliotek har som sin 
primære funktion at yde biblioteks‐ og 
informationsservice til handelshøjskolens forskere, 
undervisere og studerende. Derudover betjener 
biblioteket offentligheden efter regler fastlagt i 
biblioteksloven eller i regler fastlagt i medfør heraf 
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Stk. 2. Handelshøjskolens bibliotek ledes af 
biblioteksdirektøren efter bemyndigelse fra rektor, 
jf. § 6, stk. 5.  

Stk. 2. Handelshøjskolens bibliotek ledes af 
biblioteksdirektøren efter bemyndigelse fra rektor, 
jf. § 6, stk. 5. 

Akademisk råd
§ 9. Handelshøjskolen nedsætter et akademisk råd.  § 9. Handelshøjskolen nedsætter et akademisk råd 

for at sikre medbestemmelse og medinddragelse om 
akademiske forhold. Akademisk råd skal medvirke til 
at sikre kvaliteten og legitimiteten i beslutninger af 
akademisk betydning samt bidrage til kommunika‐
tionen mellem ledelse og medarbejdere. 

Stk. 2. Akademisk råd har følgende opgaver og 
beføjelser:  
1)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om den 
interne fordeling af bevillinger  
 
 
 
 
 
2)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om forslag 
til udviklingskontrakt  
 
 
 
 
3)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om centrale 
strategiske forsknings‐ og uddannelsesområder og 
planer for videnudveksling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 2. Akademisk råd har følgende opgaver og 
beføjelser:  
1)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om den 
interne fordeling af bevillinger herunder om den deri 
indeholdte allokering af videnskabelige stillinger til 
institutter 
2)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om princip‐
per for den interne allokering af videnskabelige 
stillinger til institutter 
3)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om forslag 
til udviklingskontrakt  
4)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om sager 
vedrørende den akademiske organisering, herunder 
om oprettelse og nedlæggelse af institutter og om 
hvilke uddannelser, der skal udbydes 
5)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om centrale 
strategiske forsknings‐ og uddannelsesområder og 
planer for videnudveksling  
6)    Akademisk råd påser, at bestemmelsen om 
forskningsfrihed og videnskabsetik i § 1, stk. 2, 
efterleves 
7)   Akademisk råd udtaler sig til rektor i spørgsmål 
vedrørende forskningsfrihed, forskningsintegritet, 
videnskabelig etik og god videnskabelig praksis 
8)     Akademisk råd godkender principper for 
stillingsopslag vedrørende faste videnskabelige 
stillinger  
9)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om 
sammensætning af en komité, der skal afsøge 
mulighederne for en evt. kaldelse til en 
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4)     Akademisk råd indstiller til rektor om 
sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal 
bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger  
5)     Akademisk råd tildeler ph.d.‐ og doktorgrader.  

videnskabelig stilling
10)     Akademisk råd indstiller til rektor om 
sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal 
bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger  
11)     Akademisk råd tildeler ph.d.‐, doktor‐, og 
æresdoktorgrader 
12)    Akademisk råd indstiller til rektor om 
sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal 
bedømme personer, der foreslås tildelt titlen som 
adjungeret professor 
13)    Akademisk råd medvirker ved udpegning af 
medlemmer til indstillingsorgan og udpegnings‐
organ, der skal udpege eksterne medlemmer af 
bestyrelsen, jf. § 5, stk. 4 og 5. 

Stk. 3. Akademisk råd kan i øvrigt udtale sig om alle 
akademiske forhold af væsentlig betydning for 
handelshøjskolens virksomhed og har pligt til at 
drøfte de akademiske forhold, som rektor 
forelægger.    

Stk. 3. Akademisk råd kan i øvrigt udtale sig om alle 
akademiske forhold af væsentlig betydning for 
handelshøjskolens virksomhed og har pligt til at 
drøfte de akademiske forhold, som rektor 
forelægger.   

  Stk. 4. Akademisk råd orienteres forud for 
bestyrelsesmøder om dagsorden og det ikke‐
fortrolige mødemateriale og kan udtale sig herom, jf. 
stk. 3. 

  Stk. 5. Akademisk råd orienterer én gang årligt 
bestyrelsen om arbejdet i Akademisk råd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny §. Svarer til § 3 vedr. åbenhed om bestyrelsens 
arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9A. Der skal i størst muligt omfang være åbenhed 
om akademisk råds arbejde. 

Stk. 2. Møderne i akademisk råd er offentlige. Sager 
kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på 
grund af sagens beskaffenhed eller 
omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Alle 
personsager, sager, hvori indgår oplysninger om 
kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende 
forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, 
og sager, der er omfattet af lovgivningens 
bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, skal 
behandles for lukkede døre. 

Stk. 3. Akademisk råds mødemateriale, herunder 
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Stk. 4. Akademisk råd fastsætter selv sin 
forretningsorden inden for rammerne af den 
standardforretningsorden, som fastsættes af rektor, 
jf. § 6, stk. 3, nr. 9).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 9, stk. 4 bliver § 9A, stk. 5 
 

dagsordener og referater, skal gøres offentligt 
tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, 
der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om 
tavshedspligt i forvaltningen, må dog ikke 
offentliggøres. Sager, der behandles for lukkede 
døre, jf. stk. 2, kan undtages for offentlighed, hvis 
det på grund af sagens beskaffenhed eller 
omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 

Stk. 4.  Akademisk Råd kan nedsætte udvalg og 
delegere opgaver til disse. Udvalg med besluttende 
kompetence kan kun bestå af medlemmer af 
Akademisk Råd og skal have samme forholds‐
mæssige sammensætning som rådet, jf. § 10, stk. 1. 

Stk. 5. Akademisk råd fastsætter selv sin 
forretningsorden inden for rammerne af den 
standardforretningsorden, som fastsættes af rektor, 
jf. § 6, stk. 3, nr. 9). 

§ 10. Akademisk råd består af 13 medlemmer, 
hvoraf rektor er født formand, 9 medlemmer er 
valgt af og blandt det videnskabelige personale 
herunder ansatte ph.d.‐studerende og 3 er 
medlemmer valgt af og blandt de studerende.  

§ 10. Akademisk råd består af 13 medlemmer: rektor 
er født medlem, 9 medlemmer er valgt af og blandt 
det videnskabelige personale herunder ansatte 
ph.d.‐studerende og 3 medlemmer er valgt af og 
blandt de studerende. 

Stk. 2. Repræsentanterne for det videnskabelige 
personale, herunder ansatte ph.d.‐studerende, 
vælges af og blandt det videnskabelige personale for 
en periode på 4 år. Repræsentanterne for de 
studerende vælges af og blandt de studerende for 
en periode på 1 år. Valgene afholdes efter reglerne i 
kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får et medlem 
varigt forfald, indtræder en suppleant efter reglerne 
i § 27, stk. 1 og 2. 

Stk. 2. Repræsentanterne for det videnskabelige 
personale, herunder ansatte ph.d.‐studerende, 
vælges af og blandt det videnskabelige personale for 
en periode på 3 år. Repræsentanterne for de 
studerende vælges af og blandt de studerende for 
en periode på 1 år. Valgene afholdes efter reglerne i 
kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får et medlem 
varigt forfald, indtræder en suppleant efter reglerne 
i § 27, stk. 1 og 2. 

  Stk. 3. Der vælges for en periode på 3 år af og blandt 
det teknisk‐administrative personale 2 observatører, 
der deltager i rådets møder med taleret men uden 
stemmeret. 
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  Stk. 4. Akademisk råd vælger en formand blandt sine 
medlemmer. Er der kun opstillet én kandidat 
erklæres vedkommende for valgt. Er der opstillet to 
kandidater afgøres valget ved almindeligt 
stemmeflertal. Er der opstillet mere end to 
kandidater og ingen af disse opnår mindst halvdelen 
af de afgivne stemmer, stemmes der på ny mellem 
de to kandidater, der har opnået flest stemmer. 

Dekaner 
§ 11. Handelshøjskolens forskningsvirksomhed, 
herunder forskningsformidling, ledes af en dekan for 
forskningsanliggender. Handelshøjskolens 
uddannelsesvirksomhed ledes af en dekan for 
uddannelsesanliggender.  

§ 11. Handelshøjskolens forskningsvirksomhed, 
herunder forskningsformidling, ledes af en dekan for 
forskningsanliggender. Handelshøjskolens 
uddannelsesvirksomhed ledes af en dekan for 
uddannelsesanliggender.  

Stk. 2. Dekanerne varetager deres opgaver efter 
bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5.  

Stk. 2. Dekanerne varetager deres opgaver efter 
bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5.  

Institutter og institutledere 
§ 12. Handelshøjskolens forskning foregår normalt 
ved institutter. Forskning kan tillige foregå ved 
centre. Institutter og eventuelt centre leverer 
undervisning til handelshøjskolens uddannelser 
inden for deres fagkreds.  

§ 12. Handelshøjskolens forskning foregår normalt 
ved institutter. Institutter leverer undervisning til 
handelshøjskolens uddannelser inden for deres 
fagområde. 

Stk. 2. Institutter og centre oprettes og nedlægges af 
rektor inden for de retningslinjer, som bestyrelsen 
har fastlagt for handelshøjskolens organisation, 
langsigtede virksomhed og udvikling, jf. § 2, stk. 1. 
Oprettelse og nedlæggelse af centre sker efter 
drøftelse med de relevante institutledere. 
Oprettelse og nedlæggelse af institutter og centre, 
der sker som led i strategiske overvejelser, skal 
godkendes af bestyrelsen, jf. § 2, stk. 2, nr. 5).  

Stk. 2. Institutter oprettes og nedlægges af rektor 
inden for de retningslinjer, som bestyrelsen har 
fastlagt for handelshøjskolens organisation, 
langsigtede virksomhed og udvikling, jf. § 2, stk. 1, 
og efter høring af Akademisk Råd, jf. § 9, stk. 2, nr. 
4).    
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§ 13. Hvert institut ledes af en institutleder, der 
ansættes af rektor, jf. § 6, stk. 4, nr. 1). 
Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, 
herunder planlægning og fordeling af 
arbejdsopgaver, i dialog med instituttets 
medarbejdere og de studerende. Institutlederen 
sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets 
forskning og undervisning og skal med inddragelse af 
studienævn og studieledere følge op på evaluering 
af uddannelse og undervisning.  

§ 13. Hvert institut ledes af en institutleder, der 
ansættes af rektor, jf. § 6, stk. 4, nr. 1). 
Institutlederen varetager efter bemyndigelse fra 
rektor, jf. § 6, stk. 5, instituttets daglige ledelse, 
herunder planlægning og fordeling af 
arbejdsopgaver, i dialog med instituttets 
medarbejdere og de studerende. Institutlederen 
sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets 
forskning og undervisning og skal med inddragelse af 
studienævn og studieledere følge op på evaluering 
af uddannelse og undervisning. 

Stk. 2. Institutlederen kan pålægge medarbejdere 
ved instituttet at løse bestemte opgaver. I den tid, 
hvor de videnskabelige medarbejdere ikke er pålagt 
sådanne opgaver, forsker de frit inden for 
handelshøjskolens forskningsstrategiske rammer.  

UL § 14, stk. 6 Stk. 2. Det videnskabelige personale har forsknings‐
frihed og forsker frit inden for universitetets 
forskningsstrategiske rammer, der dækker hele 
universitetets profil. Institutlederen kan dog efter 
bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5, pålægge 
medarbejdere ved instituttet at løse bestemte 
opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over 
længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejds‐
tid, således at de reelt fratages deres forsknings‐
frihed. 

Stk. 3. Institutlederen skal godkende medarbejderes 
aftaler om varetagelse af eksternt finansierede 
forskningsprojekter, jf. tillige § 6, stk. 3, nr. 6).  

Stk. 3. Institutlederen skal efter bemyndigelse fra 
rektor, jf. § 6, stk. 5, godkende medarbejderes 
aftaler om varetagelse af eksternt finansierede 
forskningsprojekter, jf. tillige § 6, stk. 3, nr. 8). 

Stk. 4. Institutlederen kan udpege viceinstitutledere 
og forskningsledere og uddelegere ledelsesopgaver 
til disse. Udpeges mere end én viceinstitut‐leder, 
udpeges en af disse som den, der træder i 
institutlederens sted ved dennes forfald. Den 
stedfortrædende viceinstitutleder kan maksimalt 
beklæde posten som institutleder i 3 måneder uden 
at være konstitueret af rektor.  

Stk. 4. Institutlederen kan efter bemyndigelse fra 
rektor, jf. § 6, stk. 5, udpege viceinstitutledere og 
forskningsledere og uddelegere ledelsesopgaver til 
disse. Udpeges mere end én viceinstitut‐leder, 
udpeges en af disse som den, der træder i 
institutlederens sted ved dennes forfald. Den 
stedfortrædende viceinstitutleder kan maksimalt 
beklæde posten som institutleder i 3 måneder uden 
at være konstitueret af rektor. 
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  Ny § § 13A. Institutlederen har pligt til at konsultere og 
orientere medarbejderne (jf. valggruppe I og II i § 
26) om spørgsmål af central betydning for 
instituttets udvikling og drift. Det gælder strategiske 
spørgsmål om instituttets forskning, ekstern 
finansiering, undervisning, formidling og kontakt til 
omgivelserne, ligesom det gælder aktuelle og 
langsigtede rekrutteringsplaner samt instituttets 
ressourcesituation, herunder budget og regnskab. 
Institutlederen skal ligeledes sikre en dialog og 
orientering om instituttets rolle i Handelshøjskolens 
overordnede strategi.  
For at sikre medarbejderindflydelse og transparens i 
beslutningsprocesserne skal konsultation og 
orientering så vidt muligt ske inden der tages endelig 
beslutning eller endelige planer iværksættes. 

  Stk. 2. Inddragelsen af medarbejderne kan ske enten 
via medarbejderforsamlingen eller via et 
medarbejdervalgt institutforum.  
Medarbejderforsamlingen udgøres af samtlige 
medarbejdere ved instituttet.  
Institutforum består af repræsentanter for alle 
stillingskategorier ved instituttet. Antallet af 
medlemmer og fordelingen på ansættelsesgrupper 
fastsættes i forretningsordenen for det enkelte 
institut. Instituttets medarbejdere beslutter for en 3‐
årig periode om man ønsker at nedsætte et institut‐
forum. Hvis dette er tilfældet vælges ligeledes for en 
3‐årig periode et institutforum. De nærmere valg‐
regler fastsættes i forretningsordenen.  

  Stk. 3. Der holdes mindst to årlige møder i 
medarbejderforsamlingen eller i institutforum. 
Ordinære møder indkaldes skriftligt af institut‐
lederen med angivelse af dagsorden og med 
udsendelse af relevante bilag. Medarbejderne kan 
efter regler fastsat i forretningsordenen pålægge 
institutlederen at indkalde til ekstraordinære møder. 



Version 14x, 25. januar 2011 

17 
 

§ 14. Hvert center ledes af en centerleder, der 
varetager centrets daglige ledelse, herunder 
planlægning og fordeling af arbejdsopgaver, i dialog 
med centrets medarbejdere og eventuelle 
studerende. Nærmere bestemmelser om centrets 
opgaver, bemanding og evt. indplacering under et 
institut samt om centerlederens beføjelser 
fastsættes af rektor i forbindelse med centrets 
etablering.  

§ 14 udgår

Studienævn, studienævnsformænd og studieledere
§ 15. Der nedsættes studienævn for 
handelshøjskolens uddannelser. Der kan nedsættes 
studienævn for en enkelt uddannelse, for dele af en 
uddannelse og studienævn fælles for flere 
uddannelser.  

§ 15. Der nedsættes studienævn for 
handelshøjskolens uddannelser. Der kan nedsættes 
studienævn for en enkelt uddannelse, for dele af en 
uddannelse og studienævn fælles for flere 
uddannelser. 

Stk. 2. Studienævnsstrukturen fastlægges af rektor 
inden for de retningslinjer, som bestyrelsen har 
fastlagt for handelshøjskolens organisation, 
langsigtede virksomhed og udvikling, jf. § 2, stk. 1.  

Stk. 2. Studienævnsstrukturen fastlægges af rektor 
inden for de retningslinjer, som bestyrelsen har 
fastlagt for handelshøjskolens organisation, 
langsigtede virksomhed og udvikling, jf. § 2, stk. 1. 

§ 16. Studienævnet har til opgave at sikre 
tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af 
uddannelse og undervisning, herunder  
1)     at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse 
og undervisning og påse opfølgning af uddannelses‐ 
og undervisningsevalueringer  
2)     at udarbejde forslag til studieordning og 
ændringer heri  
3)     at godkende plan for tilrettelæggelse af 
undervisning og af prøver og anden bedømmelse, 
der indgår i eksamen  
4)     at behandle ansøgninger om merit, herunder 
forhåndsmerit, og om dispensationer  
5)     at udtale sig inden for sit område i alle sager af 
betydning for uddannelse og undervisning og drøfte 
forhold om uddannelse og undervisning, som rektor 
eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UL § 18, stk. 4, nr. 4) 
 
 
 

§ 16. Studienævnet har til opgave at sikre 
tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af 
uddannelse og undervisning, herunder  
1)     at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse 
og undervisning og påse opfølgning af uddannelses‐ 
og undervisningsevalueringer  
2)     at udarbejde forslag til studieordning og 
ændringer heri  
3)     at godkende plan for tilrettelæggelse af 
undervisning og af prøver og anden bedømmelse, 
der indgår i eksamen 
4)     at godkende ansøgninger om merit, herunder 
forhåndsmerit, og om dispensation  
5)     at udtale sig inden for sit område i alle sager af 
betydning for uddannelse og undervisning og drøfte 
forhold om uddannelse og undervisning, som rektor 
eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger. 
6)    at afholde årlige møder med repræsentanter for 
de institutter, der leverer undervisning til den eller 
de uddannelser, der henhører under studienævnet. 
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Stk. 2. Studienævnet vælger af sin midte blandt det 
videnskabelige personale en formand og blandt de 
studerende en næstformand. Formand og 
næstformand godkendes af rektor, jf. § 6, stk. 4, nr. 
2).  

Stk. 2. Studienævnet vælger af sin midte blandt det 
videnskabelige personale en formand og blandt de 
studerende en næstformand. Formand og 
næstformand godkendes af rektor, jf. § 6, stk. 4, nr. 
2).  

 Stk. 3. Studienævnet indstiller en studieleder til 
rektor, jf. § 6, stk. 4, nr. 3). Studielederen skal være 
en fastansat, videnskabelig medarbejder.  

Stk. 3. Studienævnet indstiller en eller flere 
studieledere til rektor, jf. § 6, stk. 4, nr. 3). 
Studielederen skal være en fastansat, videnskabelig 
medarbejder.  

  Stk. 4. Studienævnet kan nedsætte udvalg og 
delegere opgaver til disse. Udvalg med besluttende 
kompetence kan kun bestå af medlemmer af 
studienævnet og skal have samme forholdsmæssige 
sammensætning som studienævnet, jf. § 17, stk. 1. 

Stk. 4. Studienævnet fastsætter selv sin 
forretningsorden inden for rammerne af den 
standardforretningsorden, som fastsættes af rektor, 
jf. § 6, stk. 3, nr. 9).  

Stk. 5. Studienævnet fastsætter selv sin 
forretningsorden inden for rammerne af den 
standardforretningsorden, som fastsættes af rektor, 
jf. § 6, stk. 3, nr. 9). 

§ 17. Rektor nedsætter studienævn og fastsætter 
antallet af medlemmer i de enkelte studienævn, dog 
mindst 4 og højst 10 medlemmer. Hvert studienævn 
består af et lige stort antal repræsentanter for det 
videnskabelige personale og for de studerende.  

§ 17. Rektor nedsætter studienævn og fastsætter 
antallet af medlemmer i de enkelte studienævn, dog 
mindst 4 og højst 10 medlemmer. Hvert studienævn 
består af et lige stort antal repræsentanter for det 
videnskabelige personale og for de studerende.  

Stk. 2. Repræsentanterne for det videnskabelige 
personale vælges af og blandt det videnskabelige 
personale for en periode på 4 år. Repræsentanterne 
for de studerende vælges af og blandt de 
studerende for en periode på 1 år. Valgene afholdes 
efter reglerne i kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får 
et medlem varigt forfald, indtræder en suppleant 
efter reglerne i § 27, stk. 1 og 2.  

Stk. 2. Repræsentanterne for det videnskabelige 
personale vælges af og blandt det videnskabelige 
personale for en periode på 4 år. Repræsentanterne 
for de studerende vælges af og blandt de 
studerende for en periode på 1 år. Valgene afholdes 
efter reglerne i kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får 
et medlem varigt forfald, indtræder en suppleant 
efter reglerne i § 27, stk. 1 og 2.  
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§ 18. Studielederen har til opgave i samarbejde med 
studienævnet at forestå den praktiske 
tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og 
anden bedømmelse, der indgår i eksamen. 
Studielederen godkender opgaveformulering og 
afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i 
tilknytning hertil en plan for vejledningen af den 
studerende. 

§ 18. Studielederen har efter bemyndigelse fra 
rektor, jf. § 6, stk. 5, til opgave i samarbejde med 
studienævnet at forestå den praktiske 
tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og 
anden bedømmelse, der indgår i eksamen. 
Studielederen godkender efter bemyndigelse fra 
rektor, jf. § 6, stk. 5, opgaveformulering og 
afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i 
tilknytning hertil en plan for vejledningen af den 
studerende. 

§ 19. I masterstudienævn for masteruddannelser, 
der udbydes i samarbejde med andre universiteter 
eller med uddannelsesinstitutioner, kan 
repræsentanterne for det videnskabelige personale 
også bestå af henholdsvis videnskabeligt personale 
eller af undervisere fra disse institutioner. 

§ 19. I masterstudienævn for masteruddannelser, 
der udbydes i samarbejde med andre universiteter 
eller med uddannelsesinstitutioner, kan 
repræsentanterne for det videnskabelige personale 
også bestå af henholdsvis videnskabeligt personale 
eller af undervisere fra disse institutioner. 

Ph.d.‐skoler, ph.d.‐skoleleder og ph.d.‐udvalg
§ 20. Rektor opretter og nedlægger det nødvendige 
antal ph.d.‐skoler.  

§ 20. Rektor opretter og nedlægger det nødvendige 
antal ph.d.‐skoler.  

Stk. 2. Rektor kan beslutte at oprette ph.d.‐skoler i 
samarbejde med andre universiteter med forankring 
på ét universitet.  

Stk. 2. Rektor kan beslutte at oprette ph.d.‐skoler i 
samarbejde med andre universiteter med forankring 
ved ét af de deltagende universiteter.  

Stk. 3. Såfremt rektor beslutter at oprette ph.d.‐
skoler i samarbejde med andre universiteter, jf. 
universitetslovens § 16b, stk. 9, skal der mellem 
rektor, og de ligeledes kompetente på 
samarbejdsuniversiteter, træffes aftale om de 
nærmere regler for udpegning af ph.d.‐skoleleder og 
sammensætning af ph.d.‐udvalg, jf. §§ 21 og 22.  

Stk. 3. Såfremt rektor beslutter at oprette ph.d.‐
skoler i samarbejde med andre universiteter, jf. 
universitetslovens § 16b, stk. 4, skal der mellem 
rektor, og de ligeledes kompetente på 
samarbejdsuniversiteter, træffes aftale om de 
nærmere regler for udpegning af ph.d.‐skoleleder og 
sammensætning af ph.d.‐udvalg, jf. §§ 21 og 22.  

§ 21. Rektor udpeger og afsætter en ph.d.‐skoleleder 
for hver ph.d.‐skole. Ph.d.‐skolelederen skal være 
anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i 
ph.d.‐uddannelse. Rektor indhenter fornøden 
rådgivning, således at udpegningsproceduren sikrer, 
at ph.d.‐skolelederen har faglig og ledelsesmæssig 
legitimitet.  

§ 21. Rektor udpeger og afsætter en ph.d.‐skoleleder 
for hver ph.d.‐skole. Ph.d.‐skolelederen skal være 
anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i 
ph.d.‐uddannelse. Rektor indhenter fornøden 
rådgivning, således at udpegningsproceduren sikrer, 
at ph.d.‐skolelederen har faglig og ledelsesmæssig 
legitimitet.  
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Stk. 2. Ph.d.‐skolelederen udpeger ph.d.‐vejledere 
efter regler fastsat i studieordningen. Ph.d.‐
skolelederen godkender ph.d.‐studerende efter 
indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige 
personale i ph.d.‐udvalget.  

Stk. 2. Ph.d.‐skolelederen udpeger efter 
bemyndigelse fra rektor, jf.§ 5, stk. 6, ph.d.‐vejledere 
efter regler fastsat i studieordningen. Ph.d.‐
skolelederen godkender ph.d.‐studerende efter 
indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige 
personale i ph.d.‐udvalget 

Stk. 3. Ph.d.‐skolelederen forestår med inddragelse 
af ph.d.‐udvalget planlægning af skolens 
uddannelse, herunder internationale ophold.  

Stk. 3. Ph.d.‐skolelederen forestår efter 
bemyndigelse fra rektor, jf. § 5, stk. 6, med 
inddragelse af ph.d.‐udvalget planlægning af skolens 
uddannelse, herunder internationale ophold. 

 Stk. 4. Ph.d.‐skolelederen forestår med inddragelse 
af ph.d.‐udvalget løbende evalueringer af skolens 
aktiviteter. Ph.d.‐skolelederen indstiller til rektor om 
opfølgning på disse evalueringer. Evalueringer og 
opfølgningsplaner skal offentliggøres.  

Stk. 4. Ph.d.‐skolelederen forestår efter 
bemyndigelse fra rektor, jf. § 5, stk. 6, med 
inddragelse af ph.d.‐udvalget løbende evalueringer 
af skolens aktiviteter. Ph.d.‐skolelederen indstiller til 
rektor om opfølgning på disse evalueringer. 
Evalueringer og opfølgningsplaner skal 
offentliggøres. 

§ 22. Rektor nedsætter ph.d.‐udvalg og fastsætter 
antallet af medlemmer i de enkelte ph.d.‐udvalg, 
dog mindst 4 og højst 12 medlemmer. Hvert ph.d.‐
udvalg består af et lige stort antal repræsentanter 
for det videnskabelige personale og de ph.d.‐
studerende.  

§ 22. Rektor nedsætter ph.d.‐udvalg og fastsætter 
antallet af medlemmer i de enkelte ph.d.‐udvalg, 
dog mindst 4 og højst 12 medlemmer. Hvert ph.d.‐
udvalg består af et lige stort antal repræsentanter 
for det videnskabelige personale og de ph.d.‐
studerende 

Stk. 2. Rektor udpeger formænd og eventuelle 
næstformænd for ph.d.‐udvalg efter indstilling fra 
det pågældende udvalg.  

Stk. 2. Rektor udpeger formænd og eventuelle 
næstformænd for ph.d.‐udvalg efter indstilling fra 
det pågældende udvalg. 
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Stk. 3. Ph.d.‐udvalget har bl.a. følgende opgaver: 
1) At indstille formand blandt ph.d.‐udvalgets 
videnskabelige personale og eventuel næstformand 
blandt ph.d.‐udvalgets studerende til rektor  
2) At indstille om sammensætningen af 
bedømmelsesudvalg til rektor  
3) At godkende ph.d.‐kurser  
4) At udarbejde forslag om interne retningslinjer for 
ph.d.‐skolen, herunder ph.d.‐vejledning, til ph.d.‐
skolelederen  
5) At udtale sig om evaluering af ph.d.‐uddannelse 
og ‐vejledning til ph.d.‐skolelederen  
 
6) At godkende ansøgninger om merit og 
dispensation  
7) At udtale sig inden for sit område om alle sager af 
betydning for ph.d.‐uddannelse og ‐vejledning, som 
rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, 
forelægger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UL § 16b, stk. 2, nr. 5) 
 
 
UL § 16b, stk. 2, nr. 6) 
 

Stk. 3. Ph.d.‐udvalget har bl.a. følgende opgaver: 
1) At indstille formand blandt ph.d.‐udvalgets 
videnskabelige personale og eventuel næstformand 
blandt ph.d.‐udvalgets studerende til rektor  
2) At indstille om sammensætningen af 
bedømmelsesudvalg til rektor  
3) At godkende ph.d.‐kurser  
4) At udarbejde forslag om interne retningslinjer for 
ph.d.‐skolen, herunder ph.d.‐vejledning, til ph.d.‐
skolelederen  
5) At udtale sig om evaluering af ph.d.‐uddannelse 
og ‐vejledning, herunder internationale evalueringer 
af ph.d.‐skolerne, til ph.d.‐skolelederen  
6) At godkende ansøgninger om merit, herunder 
forhåndsmerit, og om dispensation  
7) At udtale sig inden for sit område om alle sager af 
betydning for ph.d.‐uddannelse og ‐vejledning, som 
rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, 
forelægger. 

  Stk. 4. Ph.d.‐udvalget kan nedsætte underudvalg og 
delegere opgaver til disse. Udvalg med besluttende 
kompetence kan kun bestå af medlemmer af ph.d.‐
udvalget og skal have samme forholdsmæssige 
sammensætning som ph.d.‐udvalget, jf. § 22, stk. 1. 

Stk. 4. Ph.d.‐udvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden inden for rammerne af en 
standardforretningsorden, som fastsættes af rektor, 
jf. § 6, stk. 3, nr. 9).  

Stk. 5. Ph.d.‐udvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden inden for rammerne af en 
standardforretningsorden, som fastsættes af rektor, 
jf. § 6, stk. 3, nr. 9). 

Stk. 5. Repræsentanterne for det videnskabelige 
personale vælges af og blandt det videnskabelige 
personale for en periode på 4 år. Repræsentanterne 
for de ph.d.‐studerende vælges af og blandt de 
ph.d.‐studerende for en periode på 1 år. Valg til 
ph.d.‐udvalg afholdes sammen med valg til  
handelshøjskolens øvrige kollegiale organer efter 
reglerne i kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får et 
medlem varigt forfald, indtræder en suppleant efter 
reglerne i § 27, stk. 1 og 2.  

Stk. 6. Repræsentanterne for det videnskabelige 
personale vælges af og blandt det videnskabelige 
personale for en periode på 4 år. Repræsentanterne 
for de ph.d.‐studerende vælges af og blandt de 
ph.d.‐studerende for en periode på 1 år. Valg til 
ph.d.‐udvalg afholdes sammen med valg til  
handelshøjskolens øvrige kollegiale organer efter 
reglerne i kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får et 
medlem varigt forfald, indtræder en suppleant efter 
reglerne i § 27, stk. 1 og 2. 
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Aftagerpaneler
  Ny § i medfør af UL § 13, stk. 2, nr. 7) samt § 13a § 22A. Rektor nedsætter et antal aftagerpaneler, 

således at de tilsammen dækker CBS’ portefølje af 
uddannelser og at enhver uddannelse er knyttet til 
ét aftagerpanel. 

  UL § 13a, stk. 2‐3 Stk. 2. Aftagerpanelerne har til opgave:
1) At sikre en løbende dialog med uddannelsens 

væsentligste aftagere om uddannelsernes 
kvalitet og relevans for samfundet 

2) At udtale sig om forslag til udvikling af nye 
uddannelser og om væsentlige reformer af 
eksisterende uddannelser 

3) At udtale sig i forbindelse med udvikling af nye 
undervisnings‐ og prøveformer 

4) At  drøfte andre væsentlige uddannelses‐
strategiske anliggender, som dekanen 
forelægger 

Aftagerpanelerne kan udover de ovennævnte 
opgaver afgive udtalelse og stille forslag om alle 
spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. 

  UL § 13a, stk. 1 Stk. 3. Aftagerpanelerne sammensættes af udefra 
kommende medlemmer, der har erfaring med og 
indsigt i uddannelsesområdet, og med de 
ansættelsesområder som de uddannelser, som 
panelet dækker, jf. stk. 1, giver adgang til. Et 
aftagerpanel består af mellem 7 og 12 medlemmer. 

Kapitel 3 ‐ Valgbestemmelser 

Valgstyrelse
§ 23. Til at forestå valg til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 1 
og 3, til akademisk råd, jf. § 10, stk. 1 og 2, til 
studienævnene, jf. § 17, stk. 1 og 2, og til ph.d.‐
udvalg, § 22, stk. 1 og 5, nedsætter rektor en 
valgstyrelse bestående af repræsentanter for de i § 
26 nævnte valggrupper. Rektor udpeger formanden 
for valgstyrelsen.  

§ 23. Til at forestå valg til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 1 
og 3, til akademisk råd, jf. § 10, stk. 1 og 2, til 
studienævnene, jf. § 17, stk. 1 og 2, og til ph.d.‐
udvalg, § 22, stk. 1 og 5, nedsætter rektor en 
valgstyrelse bestående af repræsentanter for de i § 
26 nævnte valggrupper. Rektor udpeger formanden 
for valgstyrelsen.  
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Stk. 2. Valgstyrelsen forestår på rektors vegne 
valgets tilrettelæggelse og afholdelse og påser, at 
reglerne for valget, jf. § 24, overholdes. 
Valgstyrelsen drager omsorg for, at der sker 
information om valget, herunder offentliggørelse af 
valgcirkulæret, jf. § 24.  

Stk. 2. Valgstyrelsen forestår på rektors vegne 
valgets tilrettelæggelse og afholdelse og påser, at 
reglerne for valget, jf. § 24, overholdes. 
Valgstyrelsen drager omsorg for, at der sker 
information om valget, herunder offentliggørelse af 
valgcirkulæret, jf. § 24.  

Valgregler
§ 24. Rektor fastsætter i et valgcirkulære nærmere 
regler om valgrettens udøvelse, valgets afholdelse 
og opgørelse. Valgcirkulæret fastsættes efter 
indstilling fra valgstyrelsen. 

§ 24. Rektor fastsætter i et valgcirkulære nærmere 
regler om valgrettens udøvelse, valgets afholdelse 
og opgørelse. Valgcirkulæret fastsættes efter 
indstilling fra valgstyrelsen. 

§ 25. Valgene afholdes som forholdstalsvalg mellem 
lister. Der kan indgås listeforbund og valgforbund. 

§ 25. Valgene afholdes som forholdstalsvalg mellem 
lister. Der kan indgås listeforbund og valgforbund. 

§ 26. De valgberettigede opdeles i tre valggrupper: 
Valggruppe I      Består af professorer, lektorer (med 
eller uden forskningspligt), adjunkter, ph.d‐
studerende, der er fuldtidsansatte ved 
handelshøjskolen, samt andre, der er ansat ved 
handelshøjskolen efter en videnskabelig 
bedømmelse og er ansat med et gennemsnitligt 
timetal på mindst 20 timer pr. uge.  
Valggruppe II     Består af teknisk og administrativt 
personale, ansat med en ugentlig arbejdstid på 
mindst 15 timer.  
Valggruppe III    Består af studerende. Det kan i 
valgreglerne fastsættes, at studerende, der kun er 
kortvarigt indskrevet ved handelshøjskolen, eller 
som er indskrevet for væsentligt mindre end 
halvdelen af et fuldtids studieforløb, ikke har 
stemmeret.  

§ 26. De valgberettigede opdeles i tre valggrupper:  
Valggruppe I      Består af professorer, lektorer (med 
eller uden forskningspligt), adjunkter, ph.d‐
studerende, der er fuldtidsansatte ved 
handelshøjskolen, samt andre, der er ansat ved 
handelshøjskolen efter en videnskabelig 
bedømmelse og er ansat med et gennemsnitligt 
timetal på mindst 20 timer pr. uge.  
Valggruppe II     Består af teknisk og administrativt 
personale, ansat med en ugentlig arbejdstid på 
mindst 15 timer.  
Valggruppe III    Består af studerende. Det kan i 
valgreglerne fastsættes, at studerende, der kun er 
kortvarigt indskrevet ved handelshøjskolen, eller 
som er indskrevet for væsentligt mindre end 
halvdelen af et fuldtids studieforløb, ikke har 
stemmeret.  

Stk. 2. Stemmeret og valgbarhed kan kun gøres 
gældende inden for én valggruppe. I valgcirkulæret 
fastsættes regler om option i tilfælde af, at nogen 
har tilknytning til mere end én valggruppe, jf. dog 
stk. 3.  

Stk. 2. Stemmeret og valgbarhed kan kun gøres 
gældende inden for én valggruppe. I valgcirkulæret 
fastsættes regler om option i tilfælde af, at nogen 
har tilknytning til mere end én valggruppe, jf. dog 
stk. 3.  

Stk. 3. Ved valg til ph.d.‐udvalg betragtes ph.d.‐
studerende som tilhørende valggruppe III.  

Stk. 3. Ved valg til ph.d.‐udvalg betragtes ph.d.‐
studerende som tilhørende valggruppe III.  
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§ 27. Såfremt et valgt medlem af bestyrelsen eller de 
kollegiale organer mister sin valgbarhed eller med 
lovlig grund nedlægger sit hverv, indtræder i dennes 
sted den suppleant, der har nærmest krav herpå 
efter opgørelsen af sidste ordinære eller 
ekstraordinære valg. Funktionsperioden for det 
indsupplerede medlem løber til førstkommende 
ordinære valgtermin.  

§ 27. Såfremt et valgt medlem af bestyrelsen eller de 
kollegiale organer mister sin valgbarhed eller med 
lovlig grund nedlægger sit hverv, indtræder i dennes 
sted den suppleant, der har nærmest krav herpå 
efter opgørelsen af sidste ordinære eller 
ekstraordinære valg. Funktionsperioden for det 
indsupplerede medlem løber til førstkommende 
ordinære valgtermin.  

Stk. 2. Suppleringsvalg udskrives, når et medlem 
mister sin valgbarhed eller med lovlig grund 
nedlægger sit hverv, og der ikke er valgt en 
suppleant for den pågældende.  

Stk. 2. Suppleringsvalg udskrives, når et medlem 
mister sin valgbarhed eller med lovlig grund 
nedlægger sit hverv, og der ikke er valgt en 
suppleant for den pågældende.  

 Stk. 3. Såfremt der i løbet af valgperioden oprettes 
nye organer, udskrives ekstraordinære valg til disse 
organer. Funktionsperioden for de valgte 
medlemmer løber da frem til førstkommende 
ordinære valgtermin.  

Stk. 3. Såfremt der i løbet af valgperioden oprettes 
nye organer, udskrives ekstraordinære valg til disse 
organer. Funktionsperioden for de valgte 
medlemmer løber da frem til førstkommende 
ordinære valgtermin.  

Kapitel 4 ‐ Økonomiske bestemmelser  

§ 28. Handelshøjskolen er omfattet af lov om statens 
regnskabsvæsen m.v.   UL § 19, stk. 5 

§ 28. Handelshøjskolen er omfattet af lov om statens 
regnskabsvæsen m.v. samt af budgetvejledningens 
regler for statsfinansierede selvejende institutioner. 

Stk. 2. Regnskabet opstilles efter regler, der 
fastsættes af ministeren.  

Stk. 2. Regnskabet opstilles efter regler, der 
fastsættes af ministeren.  

Stk. 3. Handelshøjskolens regnskabsår er finansåret. 
Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et 
årsregnskab, der omfatter resultatopgørelse, 
balance og anlægsoversigt. Regnskabet underskrives 
af bestyrelsen, rektor, universitetsdirektør og de to 
dekaner.  

 
 
 
UL § 28, stk. 5 

Stk. 3. Handelshøjskolens regnskabsår er finansåret. 
Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en 
årsrapport, der omfatter resultatopgørelse, balance 
og anlægsoversigt. Årsrapporten underskrives af 
bestyrelsen og rektor.  

Stk. 4. Handelshøjskolens regnskab revideres af 
rigsrevisor i henhold til lov om revision af statens 
regnskaber m.v.  

UL § 28, stk. 2 Stk. 4. Handelshøjskolens årsrapport revideres af 
rigsrevisor i henhold til lov om revision af statens 
regnskaber m.m. og af en institutionsrevisor, jf. 
bestemmelsen herom i universitetslovens § 28, stk. 
3.  

§ 29. Handelshøjskolens likvide midler skal anbringes 
i overensstemmelse med bekendtgørelse om 
anbringelse af fondes midler og bestyrelses‐vederlag 
m.v.  

§ 29. Handelshøjskolens likvide midler skal anbringes 
i overensstemmelse med bekendtgørelse om 
anbringelse af fondes midler og bestyrelses‐vederlag 
m.v.  
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Stk. 2. Handelshøjskolens værdipapirer skal være 
noteret på handelshøjskolens navn.  

Stk. 2. Handelshøjskolens værdipapirer skal være 
noteret på Handelshøjskolens navn.  

§ 30. Nedlægger bestyrelsen handelshøjskolen 
overgår handelshøjskolens nettoformue til staten, jf. 
dog stk. 3 og 4.  

§ 30. Nedlægger bestyrelsen Handelshøjskolen 
overgår Handelshøjskolens nettoformue til staten, jf. 
dog stk. 3 og 4.  

Stk. 2. Gaver skænket til handelshøjskolen overgår til 
staten, medmindre andet følger af dansk rets 
almindelige regler, jf. dog stk. 3 og 4.  

Stk. 2. Gaver skænket til Handelshøjskolen overgår 
til staten, medmindre andet følger af dansk rets 
almindelige regler, jf. dog stk. 3 og 4.  

Stk. 3. Hvis der er dækning i den tiloversblevne 
formue, anvendes handelshøjskolens nettoformue 
opgjort pr. 31. december 1990 samt gaver skænket i 
perioden 1. januar 1991 til 30. juni 2003 i form af 
løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast 
ejendom til uddannelses‐ og forsknings‐formål efter 
bestyrelsens bestemmelse.  

Stk. 3. Hvis der er dækning i den tiloversblevne 
formue, anvendes Handelshøjskolens nettoformue 
opgjort pr. 31. december 1990 samt gaver skænket i 
perioden 1. januar 1991 til 30. juni 2003 i form af 
løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast 
ejendom til uddannelses‐ og forsknings‐formål efter 
bestyrelsens bestemmelse.  

Stk. 4. Hvis der i øvrigt er dækning i den 
tiloversblevne formue, anvendes nettoformuen 
opgjort pr. 30. juni 2003 til undervisnings‐ og 
uddannelsesformål efter ministerens bestemmelse. 

Stk. 4. Hvis der i øvrigt er dækning i den 
tiloversblevne formue, anvendes nettoformuen 
opgjort pr. 30. juni 2003 til undervisnings‐ og 
uddannelsesformål efter ministerens bestemmelse. 

Kapitel 5 ‐ Andre bestemmelser 

Særlige aktiviteter
§ 31. Bestyrelsen kan beslutte at henlægge særlige 
aktiviteter, herunder internt rettede udviklings‐ og 
kompetencecentre, direkte under rektor. 

§ 31. Bestyrelsen kan beslutte at henlægge særlige 
aktiviteter, herunder internt rettede udviklings‐ og 
kompetencecentre, direkte under rektor. 

Forvaltningsbestemmelser og klage 
§ 32. Handelshøjskolen er bl.a. omfattet af 
forvaltningsloven, lov om offentlighed i 
forvaltningen, persondataloven, ligestillingsloven og 
lov om folketingets ombudsmand. 

§ 32. Handelshøjskolen er bl.a. omfattet af 
forvaltningsloven, lov om offentlighed i 
forvaltningen, persondataloven, ligestillingsloven og 
lov om folketingets ombudsmand. 

§ 33. Retlige spørgsmål ved handelshøjskolens 
afgørelser om studerendes forhold kan indbringes 
for ministeren efter regler fastsat af denne. 

§ 33. Retlige spørgsmål ved Handelshøjskolens 
afgørelser om studerendes forhold kan indbringes 
for ministeren efter regler fastsat af denne. 

Vedtægtsændringer
§ 34. Beslutning om ændring af vedtægten kræver, 
at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer 
herfor. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i 
forretningsordenen. Ændring af vedtægten skal 
godkendes af ministeren, jf. § 2, stk. 2, nr. 2). 

§ 34. Beslutning om ændring af vedtægten kræver, 
at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer 
herfor. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i 
forretningsordenen. Ændring af vedtægten skal 
godkendes af ministeren, jf. § 2, stk. 2, nr. 2). 
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Kapitel 6 ‐ Ikrafttrædelses‐ og overgangsbestemmelser

Ikrafttræden
§ 35. Vedtægten træder i kraft ved ministerens 
godkendelse.  

§ 35. Vedtægten træder i kraft ved ministerens 
godkendelse.  

Stk. 2. Med vedtægtens ikrafttræden ophæves den 
hidtidige vedtægt for Handelshøjskolen i København 
af september 2008.  

Stk. 2. Med vedtægtens ikrafttræden ophæves den 
hidtidige vedtægt for Handelshøjskolen i København 
af 18. maj 2011.  

Bilag til CBS’ vedtægt

Regler for ansættelses‐ og afskedigelsesprocedurer i stillingerne som rektor, universitetsdirektør, dekan, biblioteksdirektør og institutleder ved CBS
1. Generelt vedrørende stillingerne (bortset fra 
universitetsdirektør og biblioteksdirektør)  

1. Kvalifikationskravene følger de krav, der er 
fastsat i universitetsloven.  
 

2. Den faglige og ledelsesmæssige legitimitet 
sikres ved at tilrettelægge 
ansættelsesproceduren og herunder 
sammensætte ansættelsesudvalget således, 
at der kan forventes almindelig tilslutning 
på CBS til udvalgets indstilling om 
ansættelse. 

3. Som dokumentation for, at en ansøger 
opfylder universitetslovens krav om at være 
en anerkendt forsker inden for et af 
universitetets fagområder, lægges det til 
grund, at ansøgeren dels skal have bedrevet 
forskning på et videnskabeligt plan i en 
årrække og dels skal være bedømt 
kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i 
forbindelse med en ansøgning til et lektorat 
på et universitet, en seniorforskerstilling på 
en sektorforskningsinstitution eller til en 
stilling på tilsvarende niveau ved en 
udenlandsk forskningsinstitution.   

4. Hvis en potentiel kandidat ikke er i 
besiddelse af en sådan fagkyndig 
bedømmelse, nedsætter bestyrelsen hhv. 
rektor et udvalg, der sammensættes som et 
bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, 
om ansøgerens videnskabelige aktivitet og 

 
Universitetsloven indeholder ikke længere faglige 
krav til dekaner og institutledere. De er i stedet 
indarbejdet i vedtægten, jf. § 6, stk. 6 og 7. 
 

1. Generelt vedrørende stillingerne (bortset fra 
universitetsdirektør og biblioteksdirektør) 

1. Kvalifikationskravene følger de krav, der er 
fastsat i universitetsloven, hvor dette er 
tilfældet, samt i vedtægten. 

2.     Den faglige og ledelsesmæssige legitimitet 
sikres ved at tilrettelægge 
ansættelsesproceduren og herunder 
sammensætte ansættelsesudvalget således, 
at der kan forventes almindelig tilslutning 
på CBS til udvalgets indstilling om 
ansættelse. 

3.     Som dokumentation for, at en ansøger 
opfylder universitetslovens krav om at være 
en anerkendt forsker inden for et af 
universitetets fagområder, lægges det til 
grund, at ansøgeren dels skal have 
bedrevet forskning på et videnskabeligt 
plan i en årrække og dels skal være bedømt 
kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i 
forbindelse med en ansøgning til et lektorat 
på et universitet, en seniorforskerstilling på 
en sektorforskningsinstitution eller til en 
stilling på tilsvarende niveau ved en 
udenlandsk forskningsinstitution.   

4.     Hvis en potentiel kandidat ikke er i 
besiddelse af en sådan fagkyndig 
bedømmelse, nedsætter bestyrelsen hhv. 
rektor et udvalg, der sammensættes som et 
bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, 
om ansøgerens videnskabelige aktivitet og 
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produktion kan kvalificere ansøgeren som 
anerkendt forsker. Hvis bestyrelsen hhv. 
ansættelsesudvalget selv besidder samme 
kompetence som forudsat af et 
bedømmelsesudvalg, kan bestyrelsen hhv. 
ansættelsesudvalget dog selv foretage 
bedømmelsen.  

5. Såfremt en ansøger på grund af manglende 
videnskabelig aktivitet og produktion på 
forhånd kan udelukkes fra at opfylde 
kravene, skal der ikke ske en faglig 
bedømmelse af ansøgeren. 

produktion kan kvalificere ansøgeren som 
anerkendt forsker. Hvis bestyrelsen hhv. 
ansættelsesudvalget selv besidder samme 
kompetence som forudsat af et 
bedømmelsesudvalg, kan bestyrelsen hhv. 
ansættelsesudvalget dog selv foretage 
bedømmelsen.  

5.      Såfremt en ansøger på grund af manglende 
videnskabelig aktivitet og produktion på 
forhånd kan udelukkes fra at opfylde 
kravene, skal der ikke ske en faglig 
bedømmelse af ansøgeren. 

2. Rektor 
1. Rektor ansættes og afskediges af 

bestyrelsen, jf. universitetslovens § 10, stk. 
7, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 4). 

2. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse 
godkendes af bestyrelsen, der træffer 
afgørelse om opslagets offentliggørelse i 
henhold til statens regler herom. Stillingen 
slås op i såvel Danmark som i udlandet. 

3. Bestyrelsen træffer afgørelse om 
ansættelsesvilkårene under hensyn til 
statens regler herom. 

4. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et 
ansættelsesudvalg bestående af 
udefrakommende medlemmer, herunder 
formanden, samt repræsentanter for det 
videnskabelige og teknisk‐administrative 
personale og de studerende.  

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at 
vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, 
føre samtaler med udvalgte ansøgere og 
afgive indstilling til bestyrelsen om, hvem 
der skal ansættes som rektor. 

6. Bestyrelsen kan, jf. universitetslovens § 10, 
stk. 7, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 4), 
bringe rektors ansættelsesforhold til ophør i 
overensstemmelse med almindelige 
ansættelses‐ og kontraktlige regler.  

2. Rektor
1. Rektor ansættes og afskediges af 

bestyrelsen, jf. universitetslovens § 10, stk. 
7, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 5). 

2. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse 
godkendes af bestyrelsen, der træffer 
afgørelse om opslagets offentliggørelse i 
henhold til statens regler herom. Stillingen 
slås op i såvel Danmark som i udlandet. 

3. Bestyrelsen træffer afgørelse om 
ansættelsesvilkårene under hensyn til 
statens regler herom. 

4. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et 
ansættelsesudvalg bestående af 
udefrakommende medlemmer, herunder 
formanden, samt repræsentanter for det 
videnskabelige og teknisk‐administrative 
personale og de studerende.  

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at 
vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, 
føre samtaler med udvalgte ansøgere og 
afgive indstilling til bestyrelsen om, hvem 
der skal ansættes som rektor. 

6. Bestyrelsen kan, jf. universitetslovens § 10, 
stk. 7, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 5), 
bringe rektors ansættelsesforhold til ophør i 
overensstemmelse med almindelige 
ansættelses‐ og kontraktlige regler. 
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  3. Prorektor
1. Prorektor ansættes og afskediges af 

bestyrelsen efter indstilling fra rektor, jf. 
universitetslovens § 14, stk. 3, og 
vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 6). 

2. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse 
godkendes af bestyrelsen efter indstilling 
fra rektor, der træffer afgørelse om 
opslagets offentliggørelse i henhold til 
statens regler herom. 

3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra 
rektor afgørelse om ansættelsesvilkårene 
under hensyn til statens regler herom. 

4. Bestyrelsen nedsætter et ansættelses‐
udvalg med repræsentanter for de 
udefrakommende medlemmer af 
bestyrelsen, det videnskabelige og teknisk‐
administrative personale og de studerende. 
Repræsentanterne for det videnskabelige 
og teknisk administrative personale samt 
for de studerende udpeges efter indstilling 
fra rektor. 

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at 
vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, 
føre samtaler med udvalgte ansøgere og 
afgive indstilling til rektor om, hvem der 
skal ansættes som prorektor. 

6.      Bestyrelsen kan, jf. universitetslovens § 14, 
stk. 3, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 6), efter 
indstilling fra rektor bringe prorektors 
ansættelsesforhold til ophør i 
overensstemmelse med almindelige 
ansættelses‐ og kontraktlige regler. 

3. Universitetsdirektør  
1. Universitetsdirektøren ansættes og 

afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra 
rektor, jf. universitetslovens § 14, stk. 3, og 
vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 4). 

2. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse 
godkendes af bestyrelsen efter indstilling 

4. Universitetsdirektør
6. Universitetsdirektøren ansættes og 

afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra 
rektor, jf. universitetslovens § 14, stk. 3, og 
vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 4). 

7. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse 
godkendes af bestyrelsen efter indstilling 
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fra rektor, der træffer afgørelse om 
opslagets offentliggørelse i henhold til 
statens regler herom. 

3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra 
rektor afgørelse om ansættelsesvilkårene 
under hensyn til statens regler herom. 

4. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra 
rektor et ansættelsesudvalg med 
repræsentanter for de udefrakommende 
medlemmer, det videnskabelige og teknisk‐
administrative personale og de studerende. 

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at 
vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, 
føre samtaler med udvalgte ansøgere og 
afgive indstilling til rektor om, hvem der 
skal ansættes som universitetsdirektør. 

6. Bestyrelsen kan, jf. universitetslovens § 14, 
stk. 3, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 4), efter 
indstilling fra rektor bringe 
universitetsdirektørens ansættelsesforhold 
til ophør i overensstemmelse med 
almindelige ansættelses‐ og kontraktlige 
regler. 

fra rektor, der træffer afgørelse om 
opslagets offentliggørelse i henhold til 
statens regler herom. 

8. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra 
rektor afgørelse om ansættelsesvilkårene 
under hensyn til statens regler herom. 

9. Bestyrelsen nedsætter et ansættelses‐
udvalg med repræsentanter for de 
udefrakommende medlemmer af 
bestyrelsen, det videnskabelige og teknisk‐
administrative personale og de studerende. 
Repræsentanterne for det videnskabelige 
og teknisk administrative personale samt 
for de studerende udpeges efter indstilling 
fra rektor. 

10. Ansættelsesudvalget har til opgave at 
vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, 
føre samtaler med udvalgte ansøgere og 
afgive indstilling til rektor om, hvem der 
skal ansættes som universitetsdirektør. 

11. Bestyrelsen kan, jf. universitetslovens § 14, 
stk. 3, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 4), efter 
indstilling fra rektor bringe 
universitetsdirektørens ansættelsesforhold 
til ophør i overensstemmelse med 
almindelige 

4. Dekaner
1. Dekaner ansættes og afskediges af rektor, 

jf. vedtægtens § 6, stk. 3, nr. 2). 
2. Rektor udarbejder stillingsopslag og 

stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om 
opslagets offentliggørelse i henhold til 
statens regler herom. 

3. Rektor træffer afgørelse om 
ansættelsesvilkårene under hensyn til 
statens regler herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der 
ud over rektor består af repræsentanter for 
det videnskabelige og teknisk‐
administrative personale og de studerende 

5. Dekaner
1. Dekaner ansættes og afskediges af rektor, 

jf. vedtægtens § 6, stk. 3, nr. 2). 
2. Rektor udarbejder stillingsopslag og 

stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om 
opslagets offentliggørelse i henhold til 
statens regler herom. 

3. Rektor træffer afgørelse om 
ansættelsesvilkårene under hensyn til 
statens regler herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der 
ud over rektor består af repræsentanter for 
det videnskabelige og det teknisk‐
administrative personale og for de 
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samt universitetsdirektøren.  
5. Ansættelsesudvalget har til opgave at 

vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, 
føre samtaler med udvalgte ansøgere og 
indstille til rektor om, hvem der skal 
ansættes som dekan.  

6. Rektor kan, jf. vedtægtens § 6, stk. 3, nr. 2), 
bringe dekanens ansættelsesforhold til 
ophør i overensstemmelse med almindelige 
ansættelses‐ og kontraktlige regler. 

studerende samt den anden dekan, jf. § 11, 
såfremt denne stilling er besat. I modsat 
fald indgår universitetsdirektøren i stedet 
for dekanen. Repræsentanterne for det 
videnskabelige, det teknisk‐administrative 
personale og de studerende udpeges af de 
respektive grupper i Akademisk Råd.   

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at 
vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, 
føre samtaler med udvalgte ansøgere og 
indstille til rektor om, hvem der skal 
ansættes som dekan.  

6. Rektor kan, jf. vedtægtens § 6, stk. 3, nr. 2), 
bringe dekanens ansættelsesforhold til 
ophør i overensstemmelse med almindelige 
ansættelses‐ og kontraktlige regler. 

7. Forud for en evt. forlængelse af 
ansættelsesperioden for en åremålsansat 
dekan forelægger rektor sagen for et udvalg 
sammensat som beskrevet under pkt. 4. 
Udvalget afgiver en udtalelse om, hvorvidt 
en forlængelse kan anbefales. 

5. Biblioteksdirektør
1. Biblioteksdirektøren ansættes og afskediges 

af rektor, jf. vedtægtens § 6, stk. 3, nr. 2).  
2. Rektor udarbejder stillingsopslag og 

stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om 
opslagets offentliggørelse i henhold til 
statens regler herom. 

3. Rektor træffer afgørelse om 
ansættelsesvilkårene under hensyn til 
statens regler herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der 
udover rektor består af repræsentanter for 
medarbejderne ved biblioteket samt 
universitetsdirektøren.  

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at 
vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, 
føre samtaler med udvalgte ansøgere og 
indstille til rektor om, hvem der skal 

6. Biblioteksdirektør
1. Biblioteksdirektøren ansættes og afskediges 

af rektor, jf. vedtægtens § 6, stk. 3, nr. 2).  
2. Rektor udarbejder stillingsopslag og 

stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om 
opslagets offentliggørelse i henhold til 
statens regler herom. 

3. Rektor træffer afgørelse om 
ansættelsesvilkårene under hensyn til 
statens regler herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der 
udover rektor består af repræsentanter for 
medarbejderne ved biblioteket samt 
universitetsdirektøren.  

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at 
vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, 
føre samtaler med udvalgte ansøgere og 
indstille til rektor om, hvem der skal 
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ansættes som biblioteksdirektør. 
6. Rektor kan, jf. vedtægtens § 6, stk. 3, nr. 2), 

bringe biblioteksdirektørens 
ansættelsesforhold til ophør i 
overensstemmelse med almindelige 
ansættelses‐ og kontraktlige regler 

ansættes som biblioteksdirektør. 
6. Rektor kan, jf. vedtægtens § 6, stk. 3, nr. 2), 

bringe biblioteksdirektørens 
ansættelsesforhold til ophør i 
overensstemmelse med almindelige 
ansættelses‐ og kontraktlige regler 

7. Forud for en evt. forlængelse af 
ansættelsesperioden for en åremålsansat 
biblioteksdirektør forelægger rektor sagen 
for et udvalg sammensat som beskrevet 
under pkt. 4. Udvalget afgiver en udtalelse 
om, hvorvidt en forlængelse kan anbefales. 

6. Institutledere
1. Institutledere ansættes og afskediges af 

rektor, jf. universitetslovens § 16, stk. 3, jf. 
stk. 10, og vedtægtens § 6, stk. 4, nr. 1). 

2. Rektor udarbejder stillingsopslag og 
stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om 
opslagets offentliggørelse i henhold til 
statens regler herom. 

3. Rektor træffer afgørelse om 
ansættelsesvilkårene under hensyn til 
statens regler herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der 
består af repræsentanter for de 
videnskabelige og teknisk‐administrative 
medarbejdere ved instituttet, samt en 
studenterrepræsentant fra akademisk råd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at 
vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, 
føre samtaler med udvalgte ansøgere og 
indstille til rektor om, hvem der skal 

7. Institutledere
1. Institutledere ansættes og afskediges af 

rektor, jf. universitetslovens § 16, stk. 3, jf. 
stk. 10, og vedtægtens § 6, stk. 4, nr. 1). 

2. Rektor udarbejder stillingsopslag og 
stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om 
opslagets offentliggørelse i henhold til 
statens regler herom. 

3. Rektor træffer afgørelse om 
ansættelsesvilkårene under hensyn til 
statens regler herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der 
består af repræsentanter for de 
videnskabelige og teknisk‐administrative 
medarbejdere ved instituttet, en 
institutleder fra et andet institut samt en 
studenterrepræsentant. Repræsentanterne 
for de videnskabelige og teknisk‐
administrative medarbejdere udpeges af 
medarbejderforsamlingen eller 
institutforum, jf. § 13A, stk. 2. 
Institutlederen udpeges af rektor. Den 
studerende udpeges af de studerende i 
Akademisk Råd.  

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at 
vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, 
føre samtaler med udvalgte ansøgere og 
indstille til rektor om, hvem der skal 
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ansættes som institutleder. 
6. Rektor kan, jf. universitetslovens § 16, stk. 

3, jf. stk. 10, og vedtægtens § 6, stk. 4, nr. 
1), bringe institutlederens 
ansættelsesforhold til ophør i 
overensstemmelse med almindelige 
ansættelses‐ og kontraktlige regler. 

ansættes som institutleder.
6. Rektor kan, jf. universitetslovens § 16, stk. 

3, jf. stk. 10, og vedtægtens § 6, stk. 4, nr. 
1), bringe institutlederens 
ansættelsesforhold til ophør i 
overensstemmelse med almindelige 
ansættelses‐ og kontraktlige regler. 

7. Forud for en evt. forlængelse af 
ansættelsesperioden for en åremålsansat 
institutleder forelægger rektor sagen for et 
udvalg sammensat som beskrevet under 
pkt. 4. Udvalget afgiver en udtalelse om, 
hvorvidt en forlængelse kan anbefales. 

 



Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)1)

Herved bekendtgøres lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010, med de ændrin-
ger, der følger af § 1 i lov nr. 634 af 14. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 1, stk. 2, § 19, stk. 5, og § 28, stk. 2-5, træder i kraft den 1. januar 2012, jf. § 4,
stk. 2, i lov nr. 634 af 14. juni 2011 om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forsk-
ningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. (Opfølgning på evaluering af universitetsloven, internationale uddannelses-
samarbejder og selskabsdannelse ved udbud af uddannelse i udlandet m.v.), der gengives i bekendtgørelsens slutning.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 3 a, § 19, stk. 2-4 og 11, § 20, stk. 3, 2. pkt., § 21, stk. 4, 1.
pkt., og § 26, stk. 2 og stk. 4, 3. pkt. træder i kraft efter ministeren for videnskab, teknologi og udviklings nærmere bestemmel-
se, jf. § 4, stk. 3, i lov nr. 634 af 14. juni 2011 om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige
forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. (Opfølgning på evaluering af universitetsloven, internationale uddannel-
sessamarbejder og selskabsdannelse ved udbud af uddannelse i udlandet m.v.), der gengives i bekendtgørelsens slutning.

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Loven gælder for universiteter under Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Stk. 2. 2) Universiteter er statsfinansierede selvejende in-
stitutioner inden for den offentlige forvaltning under tilsyn
af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Formål

§ 2. Universitetet har til opgave at drive forskning og give
forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale
niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et
ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, fore-
tage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvik-
ling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder
og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Stk. 2. Universitetet har forskningsfrihed. Universitetet
skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfri-
hed og om videnskabsetikken.

Stk. 3. Universitetet skal samarbejde med det omgivende
samfund og bidrage til udvikling af det internationale samar-
bejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater
skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i
samfundet. Universitetet skal som central viden- og kultur-
bærende institution udveksle viden og kompetencer med det

omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at delta-
ge i den offentlige debat.

Stk. 4. Universitetet kan med grundlag i sin forskning ud-
føre opgaver for en minister efter aftale med denne, jf. dog
§ 33, stk. 2.

Stk. 5. Universitetet skal medvirke til at sikre, at den ny-
este viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig
for videregående uddannelse uden forskning.

Kapitel 2

Uddannelser

§ 3. 3) Universitetet beslutter, hvilke forskningsbaserede
uddannelser det vil udbyde i Danmark inden for sine fagom-
råder. Universitetets udbud efter § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og
§ 5, stk. 1, skal godkendes af Akkrediteringsrådet, jf. lov om
Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser.
Ved udbud i Danmark efter 1. pkt. forstås også de særlige
tilfælde, hvor dele af en uddannelse er udlagt til et universi-
tet i udlandet (udlagt undervisning). Ministeren fastsætter
nærmere regler om udlagt undervisning.

Stk. 2. Hvis en eksisterende uddannelse på et universitet
ikke godkendes eller godkendelsen bortfalder, jf. § 10 i lov
om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannel-
ser, kan det pågældende universitet ikke optage studerende
på uddannelsen. Ministeren fastsætter en plan for, hvordan
allerede optagne studerende på uddannelser nævnt i 1. pkt.
kan færdiggøre deres uddannelsesforløb. Ministeren kan i

1) Visse af lovens bestemmelser har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF
(informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.
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den forbindelse pålægge andre universiteter at optage disse
studerende eller at overtage ansvaret for uddannelsesforløbet
på det pågældende universitet.

§ 3 a. 4) Universitetet kan i samarbejde med et eller flere
udenlandske universiteter udbyde hele eller dele af uddan-
nelser efter § 3 i udlandet. Uddannelsernes enkelte dele gen-
nemføres ved universitetet og ved et eller flere af de uden-
landske universiteter. Delene, der gennemføres ved de uden-
landske universiteter, kan være valgfrie eller obligatoriske.
Gennemføres hele uddannelsen i udlandet, kan universitetet
lade det udenlandske universitet udbyde uddannelsen, hvis
det sker i samarbejde med det danske universitet.

Stk. 2. Universitetet kan i samarbejde med udenlandske
universiteter udbyde uddannelser efter § 4, stk. 1, nr. 2, som
led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus, hvor ud-
dannelsens enkelte dele gennemføres ved universitetet og
ved et eller flere af de udenlandske universiteter efter aftale
mellem de pågældende universiteter (Erasmus Mundus-kan-
didatuddannelser).

Stk. 3. Universitetet skal sørge for, at dets uddannelser ef-
ter stk. 1 og 2 bliver kvalitetssikret. Uddannelserne skal en-
ten kvalitetssikres i Danmark efter reglerne i lov om Akkre-
diteringsinstitutionen for videregående uddannelser eller i
udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer. Det er
dog et krav, at den kvalitetssikringsinstitution, der vælges,
er optaget i European Quality Assurance Register for Higher
Education (EQAR) eller på anden måde anses for at være in-
ternationalt anerkendt. Vælges en udenlandsk kvalitetssik-
ring, foretages den efterfølgende godkendelse af uddannel-
sen af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Stk. 4. Der er ikke krav om særskilt kvalitetssikring i de
tilfælde, hvor de dele, der gennemføres ved det udenlandske
universitet, er valgfrie eller allerede er akkrediterede som en
del af den danske uddannelse.

Stk. 5. Studerende, der er optaget ved det danske universi-
tet, er i perioden, hvor de er indskrevet på et udenlandsk
universitet, omfattet af reglerne for det udenlandske univer-
sitet og ikke af denne lov. Studerende, der er optaget ved et
udenlandsk universitet, er i den periode, hvor de er indskre-
vet ved det danske universitet, omfattet af denne lov.

Stk. 6. Universitetet kan udstede dansk eksamensbevis til
studerende, som i udlandet har gennemført en uddannelse
efter stk. 1 eller 2. Universitetet kan udstede eksamensbevis
til studerende, der har gennemført dele af deres uddannelse
ved universitetet uden at have været optaget på det pågæl-
dende universitet, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 7. Ministeren fastsætter regler om udbud og gennem-
førelse af uddannelser efter stk. 1-6, herunder om udstedelse
af eksamensbevis. Ministeren kan i den forbindelse fravige
lovens bestemmelser om uddannelse og studienævn

§ 4. Universitetet kan udbyde følgende forskningsbasere-
de heltidsuddannelser, som er selvstændige, afrundede ud-
dannelsesforløb:
1) Bacheloruddannelse på 180 ECTS-point.
2) Kandidatuddannelse på 120 ECTS-point.
3) Ph.d.-uddannelse på 180 ECTS-point.

Stk. 2. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier.

Stk. 3. Ministeren kan undtagelsesvis fravige de i stk. 1
nævnte point, når særlige forhold betinger dette.

Stk. 4. Universiteterne kan indskrive studerende sidelø-
bende på kandidat- og ph.d.-uddannelsen, jf. stk. 1, nr. 2 og
3.

Stk. 5. Ministeren kan fastlægge maksimumsrammer for
tilgangen til uddannelserne.

§ 5. Universitetet kan som deltidsuddannelse udbyde føl-
gende forskningsbaserede uddannelsesaktiviteter:
1) Masteruddannelse.
2) Anden efter- og videreuddannelse.
3) Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at

opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse.
Stk. 2. Et universitets udbud af deltidsuddannelse kan des-

uden omfatte alle de uddannelser, som universitetet er god-
kendt til at udbyde på heltid, enkeltfag fra disse samt fag-
specifikke kurser.

§ 6. Universitetet kan inden for sine fagområder tildele
bachelorgraden, kandidatgraden, ph.d.-graden og doktorgra-
den. Desuden kan universitetet tildele mastergraden.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om erhvervelse af dok-
torgraden.

§ 7. Universitetet kan efter godkendelse af en anden mini-
ster udbyde uddannelse efter regler fastsat af denne.

§ 8. Ministeren fastsætter generelle regler om uddannelse,
herunder prøver, eksaminer og censur, jf. §§ 4 og 5, om tit-
ler, som er knyttet til uddannelse, jf. § 6, og om adgang til
og optagelse på uddannelse. Ministeren fastsætter nærmere
regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og
eksaminer, herunder om, at omprøve og ombedømmelse kan
resultere i en lavere karakter.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at danske prøver og ek-
saminer kan afholdes i udlandet, eventuelt på særlige vilkår.
Ministeren kan fastsætte regler herom og kan i den forbin-
delse fastsætte, at udgifterne ved afholdelsen helt eller del-
vis påhviler det danske universitet eller den studerende.

§ 8 a. Ministeren kan for uddannelser, som universiteter-
ne udbyder efter denne lov, fastsætte regler om, at kommu-
nikation mellem universitetet og indskrevne studerende, her-
under ph.d.-studerende, og ansøgere til universitetets uddan-
nelser helt eller delvis skal ske digitalt.

Stk. 2. Ministeren kan for uddannelser, som universiteter-
ne udbyder efter godkendelse af en anden minister, jf. § 7,
og efter nærmere aftale med denne fastsætte regler om, at
kommunikation mellem universitetet og indskrevne stude-
rende og ansøgere til de pågældende uddannelser helt eller
delvis skal ske digitalt.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at studerendes
evalueringer af undervisningen skal offentliggøres på uni-
versitetets hjemmeside.

§ 9. Universitetet tilbyder studerende vejledning under
uddannelsesforløb om uddannelsen og efterfølgende be-
skæftigelsesmuligheder.

Stk. 2. Universitetet har pligt til at give studerende, der er
blevet forsinket i forhold til den normerede studietid, særlig
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vejledning med henblik på, at de fortsætter deres uddannel-
se.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om vejledning efter
stk. 1. Ministeren fastsætter endvidere regler om, hvornår
universitetet skal tilbyde vejledning efter stk. 2, og om om-
fanget heraf.

Kapitel 3

Styrelsesbestemmelser

Bestyrelsen

§ 10. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet.
Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddan-
nelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer
for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Stk. 2. Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om
bestyrelsens arbejde.

Stk. 3. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler så-
dan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets for-
mål.

Stk. 4. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejen-
dom sammen med et medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor
universitetets budget, herunder fordeling af de samlede res-
sourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og
underskriver regnskabet.

Stk. 6. Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og
medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige
beslutninger.

Stk. 7. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og an-
sætter og afskediger efter indstilling fra rektor universitetets
øvrige øverste ledelse.

Stk. 8. Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med mi-
nisteren, som i den forbindelse kan fastsætte mål. Udvik-
lingskontrakten kan omfatte alle dele af universitetets virk-
somhed og skal omfatte mål for de aktiviteter og indsatser,
der tillægges særlig vægt.

Stk. 9. Bestyrelsen indgår aftale om varetagelse af opga-
ver efter § 2, stk. 4, og nye aftaler om opgavevaretagelse ef-
ter § 7 med vedkommende minister.

Stk. 10. Bestyrelsen har ikke kompetence i enkeltsager
vedrørende universitetets øvrige ansatte, jf. stk. 7, eller ve-
drørende studerende.

§ 11. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for uni-
versitetets virke, herunder forvaltningen af universitetets
samlede ressourcer.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud fra mini-
steren om berigtigelse af retsstridige forhold, kan ministeren
pålægge bestyrelsen at træde tilbage, således at en ny besty-
relse nedsættes.

Stk. 3. Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer uni-
versitetets videreførelse i fare, kan ministeren pålægge be-
styrelsen straks at træde tilbage og kan i forbindelse hermed
indsætte et midlertidigt styre, indtil en ny bestyrelse er ned-
sat.

Stk. 4. Bestyrelsen eller ministeren kan beslutte at anlæg-
ge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, rektor, eventuelle in-

stitutionsrevisorer eller andre i anledning af tab, som er på-
ført universitetet.

Stk. 5. Bestyrelsen bemyndiges til at tegne sædvanlig be-
styrelsesansvarsforsikring.

§ 12. Bestyrelsen sammensættes af udefrakommende
medlemmer og af medlemmer, der repræsenterer universite-
tets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-stude-
rende, det teknisk-administrative personale og de studeren-
de. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af med-
lemmerne er udefrakommende. Bestyrelsen vælger en for-
mand blandt de medlemmer, der er udefrakommende.

Stk. 2. Bestyrelsens sammensætning skal afspejle univer-
sitetets samlede opgaver. Bestyrelsens medlemmer skal til-
sammen bidrage til at fremme universitetets strategiske vir-
ke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, vi-
denformidling, videnudveksling og universitetets opgave-
områder efter § 2, stk. 4.

Stk. 3. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres
personlige egenskab. Et udefrakommende medlem kan højst
sidde i bestyrelsen i 8 år fordelt på mindst to udpegningspe-
rioder. De udefrakommende medlemmer skal have erfaring
med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering
af budgetter og regnskaber.

Stk. 4. Universitetet nedsætter et organ, der indstiller de
udefrakommende bestyrelsesmedlemmer (indstillingsorga-
net). Universitetet nedsætter et andet organ, der udpeger de
udefrakommende medlemmer (udpegningsorganet). Indstil-
lings- og udpegningsorganerne må ikke være identiske. Ind-
stillings- og udpegningsorganerne skal sikre, at de udefra-
kommende medlemmer opfylder betingelserne i stk. 2 og 3.
Bestyrelsen fastsætter procedurer for nedsættelsen af indstil-
lingsorganet og udpegningsorganet.

Stk. 5. De øvrige medlemmer skal vælges af og blandt
henholdsvis det videnskabelige personale, herunder ansatte
ph.d.-studerende, det teknisk-administrative personale og de
studerende. Mindst to af medlemmerne skal være repræsen-
tanter for de studerende. Repræsentanter for universitetets
videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende,
og for det teknisk-administrative personale er beskyttet mod
afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme
måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende el-
ler tilsvarende område.

Vedtægter

§ 13. Bestyrelsen udarbejder universitetets vedtægt og
ændringer hertil. Ministeren godkender universitetets ved-
tægt.

Stk. 2. Vedtægten skal fastsætte de nærmere regler om:
1) Åbenhed om bestyrelsens arbejde efter § 10, stk. 2, her-

under åbenhed om procedurerne for indstilling og ud-
pegning af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer.

2) Nedsættelse af indstillingsorgan og udpegningsorgan til
bestyrelsens udefrakommende medlemmer efter § 12.

3) Bestemmelser om udpegningsperiode for udefrakom-
mende bestyrelsesmedlemmer, jf. § 12, stk. 3.

4) Universitetets interne organisering, jf. § 14, stk. 7.
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5) Medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere
og studerende, jf. § 10, stk. 6.

6) Ansættelses- og afskedigelsesproceduren efter § 10,
stk. 7, og § 14, stk. 4.

7) Etablering, sammensætning og opgaver, der varetages
af akademisk råd, aftagerpanel, ph.d.-udvalg, studie-
nævn og eventuelt repræsentantskab samt om studie-
nævnets indstilling af studieledere.

8) Eventuelt særlige forhold for styrelse af masteruddan-
nelser.

Aftagerpaneler

§ 13 a. Universitetet nedsætter et eller flere aftagerpane-
ler, der sammensættes af udefra kommende medlemmer.
Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt
i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som ud-
dannelserne giver adgang til.

Stk. 2. Universitetet sikrer dialog mellem aftagerpanelet
og universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans for
samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye
og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye un-
dervisnings- og prøveformer.

Stk. 3. Aftagerpanelet kan foruden de i vedtægten fastsatte
opgaver afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om
alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Aftager-
panelet skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som univer-
sitetet forelægger for aftagerpanelet.

Stk. 4. Universitetet kan nedsætte aftagerpaneler efter
stk. 1 i fællesskab med andre universiteter.

Rektor

§ 14. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor in-
den for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige
ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Stk. 2. Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af
universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessek-
toren. Rektor skal have erfaring med ledelse og organisering
af forskningsmiljøer og skal have indsigt i et universitets
virke og samspil med det omgivende samfund.

Stk. 3. Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af den
øvrige øverste ledelse, jf. § 10, stk. 7, til bestyrelsen.

Stk. 4. Rektor ansætter og afskediger ledere af de organi-
satoriske videnskabelige enheder. Lederen af en videnskabe-
lig enhed skal være anerkendt forsker og skal i relevant om-
fang have erfaring med uddannelse.

Stk. 5. Rektor opretter en eller flere ph.d.-skoler, hvor
ph.d.-uddannelse foregår, og udpeger ph.d.-skolelederen.
Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og skal i re-
levant omfang have erfaring med uddannelse.

Stk. 6. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte
opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed
og forsker frit inden for universitetets forskningsstrategiske
rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Universite-
tets forskningsstrategiske rammer dækker hele universitetets
profil. Det videnskabelige personale må ikke over længere
tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de
reelt fratages deres forskningsfrihed.

Stk. 7. Rektor fastlægger universitetets interne organise-
ring inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.

Stk. 8. Rektor indstiller budgettet til bestyrelsens godken-
delse og underskriver årsrapporten.

Stk. 9. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstalt-
ninger over for de studerende.

Stk. 10. Rektor tegner universitetet med undtagelse af dis-
positioner over fast ejendom, jf. § 10, stk. 4, og træffer afgø-
relse i alle sager, jf. dog § 10, stk. 1 og 5-9, § 15, stk. 2, nr.
4, § 16 b, stk. 2, nr. 3 og 6, og § 18, stk. 4, nr. 3 og 4.

Stk. 11. Rektor skal godkende alle eksterne samarbejder,
der forpligter universitetet.

Stk. 12. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk
råd, jf. § 15, stk. 1, ph.d.-udvalg, jf. § 16 b, stk. 1, og studie-
nævn, jf. § 18, stk. 1. Rektor kan endvidere i særlige tilfælde
overtage akademisk råds opgaver, jf. § 15, stk. 2, ph.d.-ud-
valgets opgaver, jf. § 16 b, stk. 2, og studienævnets opgaver,
jf. § 18, stk. 4.

Akademisk råd

§ 15. Rektor nedsætter et eller flere akademiske råd, her-
under for at sikre medbestemmelse og medinddragelse om
akademiske forhold. Der kan nedsættes flere akademiske råd
på både samme og forskellige organisatoriske niveauer.

Stk. 2. Akademisk råd har følgende opgaver:
1) At udtale sig til rektor om den interne fordeling af be-

villinger.
2) At udtale sig til rektor om centrale strategiske forsk-

nings- og uddannelsesområder og planer for videnud-
veksling.

3) At indstille til rektor om sammensætning af sagkyndige
udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige
stillinger.

4) At tildele ph.d.- og doktorgraden.
5) Andre opagver efter universitetets vedtægt.

Stk. 3. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske
forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed
og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor
forelægger.

Stk. 4. Akademisk råd sammensættes af rektor eller den
videnskabelige leder på det organisatoriske niveau, akade-
misk råd skal dække, og af medlemmer, der repræsenterer
det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-stude-
rende, og de studerende på det organisatoriske niveau, aka-
demisk råd skal dække. Repræsentanter for det videnskabe-
lige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og for de
studerende vælges af og blandt henholdsvis det videnskabe-
lige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og de stu-
derende.

Stk. 5. Akademisk råd vælger en formand blandt sine
medlemmer.

§ 16. (Ophævet)

§ 16 a. (Ophævet)
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Ph.d.-udvalg

§ 16 b. Rektor nedsætter et eller flere ph.d.-udvalg, her-
under for at sikre de studerendes og de videnskabelige med-
arbejderes indflydelse på ph.d.-uddannelsen.

Stk. 2. Ph.d.-udvalget har følgende opgaver:
1) At indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets viden-

skabelige personale og en eventuel næstformand blandt
ph.d.-udvalgets studerende til rektor.

2) At indstille om sammensætningen af bedømmelsesud-
valg til rektor.

3) At godkende ph.d.-kurser.
4) At udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.-

skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelede-
ren.

5) At udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og
-vejledning, herunder internationale evalueringer af
ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen.

6) At godkende ansøgninger om merit, herunder forhånds-
merit, og om dispensation.

7) At udtale sig om alle sager af betydning for ph.d.-ud-
dannelse og -vejledning, som rektor forelægger.

8) Andre opgaver efter universitetets vedtægt.
Stk. 3. Ph.d.-udvalget består af repræsentanter for det vi-

denskabelige personale og for de ph.d.-studerende, som væl-
ges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale
og de ph.d.-studerende.

Stk. 4. Flere universiteter kan i samarbejde oprette ph.d.-
skoler med forankring ved et af de deltagende universiteter.

§ 17. (Ophævet)

Studienævn og studieleder

§ 18. Rektor nedsætter et eller flere studienævn, herunder
for at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbej-
deres medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse
og undervisning.

Stk. 2. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræ-
sentanter for det videnskabelige personale og de studerende,
som vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige per-
sonale og de studerende.

Stk. 3. Studienævnet vælger af sin midte blandt det viden-
skabelige personale en formand og blandt de studerende en
næstformand.

Stk. 4. Studienævnet har foruden de i vedtægten fastsatte
opgaver til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse
og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder
1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og un-

dervisning og påse opfølgning af uddannelses- og un-
dervisningsevalueringer,

2) at udarbejde forslag til studieordning og ændringer her-
i,

3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning
og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksa-
men,

4) at behandle ansøgninger om merit, herunder forhånds-
merit, og om dispensationer, og

5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betyd-
ning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold

om uddannelse og undervisning, som rektor forelæg-
ger.

Stk. 5. Studielederen har til opgave i samarbejde med stu-
dienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af under-
visning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i ek-
samen. Studielederen godkender opgaveformulering og afle-
veringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning
hertil en plan for vejledningen af den studerende.

Ankenævn for meritafgørelser

§ 18 a. Studienævnets afgørelser om merit, herunder for-
håndsmerit, jf. § 18, stk. 4, nr. 4, kan, for så vidt angår fagli-
ge spørgsmål, indbringes for et ankenævn af den, afgørelsen
vedrører.

Stk. 2. Rektor nedsætter ankenævnet med en repræsentant
for det videnskabelige personale ved samme eller beslægtet
uddannelse på universitetet og en repræsentant for det vi-
denskabelige personale ved samme eller beslægtet uddan-
nelse på et andet universitet.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
fastsætter regler om nedsættelse af ankenævnet og dets virk-
somhed, herunder klageadgang.

Kapitel 4

Økonomiske forhold

§ 19. Ministeren yder tilskud til universitetets undervis-
nings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre op-
gaver, som er henlagt til universitetet.

Stk. 2. 5) Tilskud til universitetets udbud af godkendte ud-
dannelser i Danmark efter § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 5 ydes
ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende
samt eventuelt afsluttede studieforløb.

Stk. 3. Tilskud til universitetets udbud af dele (valgfrie el-
ler obligatoriske) af godkendte uddannelser i udlandet alene
eller med et eller flere samarbejdsuniversiteter efter § 3 a,
stk. 1, ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal
årsstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i
Danmark. I de tilfælde, hvor der er krav om gensidig ud-
veksling, udløser de studerende optaget på det udenlandske
universitet tilskud for den del af uddannelsen, der gennem-
føres i Danmark, hvis de er udvekslet med studerende opta-
get på det danske universitet efter aftale mellem et dansk
universitet og et universitet i udlandet.

Stk. 4. Tilskud til universitetets udbud af godkendte ud-
dannelser i udlandet efter § 3 a, stk. 2, ydes ud fra takster på
de årlige finanslove og antal årsstuderende for den del af ud-
dannelsen, der gennemføres i Danmark.

Stk. 5. 6) Universiteterne er omfattet af budgetvejlednin-
gens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

Stk. 6. Rammer for tilskud til forsknings- og formidlings-
virksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universite-
tet, fastlægges på de årlige finanslove.

Stk. 7. Ministeren kan efter forhandling med finansmini-
steren fastsætte nærmere regler for tilskud til universiteter-
nes virksomhed efter stk. 1 og 2 om udbetaling af tilskud,
herunder forskudsvis udbetaling, til universiteterne og om
universiteternes budget- og bevillingsmæssige forhold.
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Stk. 8. Ministeren kan fastsætte regler for, hvilke stude-
rende der kan udløse tilskud efter stk. 1, samt for opgørelse
af antal årsstuderende.

Stk. 9. Ministeren kan indhente oplysninger fra universite-
tet til budgetterings- og statistiske formål og fastsætte krav
til studieadministrative systemer.

Stk. 10. Universitetet kan tildele hele eller delvise friplad-
ser til visse udenlandske studerende. Fripladserne kan tilde-
les med helt stipendium, delvist stipendium eller uden sti-
pendium. Stipendiet er støtte til at dække leveomkostninger
i Danmark, mens den studerende gennemfører en hel eller
dele af en uddannelse ved universitetet, jf. § 4, stk. 1, eller
§ 7. Rammen for fripladser og stipendier fastsættes på de år-
lige finanslove. Desuden kan universitetet anvende overskud
optjent efter § 26, stk. 2, til at tildele yderligere fripladser el-
ler stipendier efter reglerne i 1. og 2. pkt.

Stk. 11. 7) Ministeren fastsætter nærmere regler om admi-
nistrationen af fripladser og stipendier efter stk. 10, herunder
om,
1) hvilke udenlandske studerende der kan opnå fripladser

og stipendium,
2) hvilke uddannelser der kan opnås friplads til,
3) ansøgning og tildeling af friplads og stipendium,
4) udbetaling af stipendium og
5) ophør af friplads og stipendium som følge af manglen-

de studieaktivitet eller tilbagekaldelse af tilsagn om fri-
plads og stipendium som følge af, at tilsagnet er givet
på et urigtigt grundlag.

§ 20. Andre ministre kan yde tilskud til universitetet.
Stk. 2. Universitetet kan modtage tilskud og gaver fra an-

den side end bevillingslovene.

Stk. 3. 8) Universitetet kan drive indtægtsdækket virksom-
hed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Universitetet kan ud-
byde hele uddannelser efter § 3 a, stk. 1, efter reglerne om
indtægtsdækket virksomhed.

§ 21. Universitetet disponerer frit inden for sit formål ved
anvendelse af tilskud, indtægter og kapital under ét. Det er
en betingelse, at universitetet overholder tilskudsbetingelser
og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet
tilskud til efter §§ 19 og 20.

Stk. 2. Universitetet kan opspare tilskud til anvendelse til
universitetets formål i de følgende finansår.

Stk. 3. Universitetets likvide midler skal anbringes i over-
ensstemmelse med bekendtgørelse om anbringelse af fondes
midler og bestyrelsesvederlag m.v.

Stk. 4. 9) Universitetet kan i forbindelse med udbud af
hele uddannelser i udlandet med et samarbejdsuniversitet ef-
ter § 3 a, stk. 1, eller forskningssamarbejder yde tilskud til et
eller flere udenlandske universiteter. Rammerne for tilskud
fastlægges på de årlige finanslove.

§ 22. Universitetet afholder i rimeligt omfang udgifter og
stiller faciliteter til rådighed for studenterpolitiske aktivite-
ter.

Stk. 2. Universitetet kan i begrænset omfang afholde ud-
gifter og stille faciliteter til rådighed for andre studenterakti-
viteter.

Stk. 3. Universitetet kan afholde udgifter til ulykkesfor-
sikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.

§ 23. Ministeren kompenserer kvartalsvis og efter behørig
dokumentation universitetets udgifter til betaling af afgifter i
henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fra-
drages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ik-
kefradragsberettiget købsmoms), og som universitetet afhol-
der ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes
tilskud m.v. efter §§ 19 og 20.

§ 24. Ministeren kan tilbageholde tilskud, lade tilskud
bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt
helt eller delvis, hvis universitetet ikke følger tilskudsbetin-
gelser og disponeringsregler.

Stk. 2. Ministeren kan tilbageholde tilskud eller lade til-
skud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebe-
talt helt eller delvis, hvis universitetet begæres taget under
konkursbehandling, standser sine betalinger eller der i øvrigt
er fare for, at universitetets virksomhed må indstilles.

Stk. 3. Ministeren kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis
grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen
i øvrigt har været urigtig.

Stk. 4. Ministeren kan udøve samme kompetencer som
nævnt i stk. 1-3 på vegne af andre ministre.

Stk. 5. Tilbagebetalingskrav i medfør af stk. 1-4 og udlæg
for universitetet i medfør af § 31, stk. 2, og § 42, stk. 1, kan
modregnes i kommende tilskud.

§ 25. Ministeren kan yde lån til forskellige institutionsfor-
mål, herunder til køb af apparatur. Ministeren kan bestemme
de nærmere vilkår og betingelser for lån.

Deltagerbetaling til uddannelse

§ 26. Universitetet opkræver delvis betaling for deltagelse
i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår
i eksamen, under deltidsuddannelse, hvortil der ydes delvis
tilskud efter § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1.

Stk. 2. 10) Universitetet skal opkræve fuld betaling for
deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse,
der indgår i eksamen, under heltids- og deltidsuddannelse, i
det omfang der ikke er ydet tilskud eller givet friplads til ak-
tiviteten, jf. § 19, stk. 1, 8 og 10, og § 20, stk. 1.

Stk. 3. Universitetet opkræver fuld betaling fra selvstude-
rende for deltagelse i prøver og anden bedømmelse, der ind-
går i eksamen.

Stk. 4. 11) Universitetet udarbejder et beregningsgrundlag
til brug ved fastsættelse af deltagerbetaling efter stk. 1-3.
Deltagerbetalingen efter stk. 1 og 3 må sammen med et
eventuelt tilskud ikke overstige omkostningerne. Deltager-
betalingen efter stk. 2 skal mindst svare til omkostningerne
og udgør ved tildeling af delvis friplads efter § 19, stk. 10,
differencen mellem værdien af den delvise friplads og til-
skuddet efter § 19, stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere
regler for udarbejdelse af beregningsgrundlag.

Stk. 5. Universitetet kan opkræve et depositum af visse
udenlandske ansøgere for at behandle ansøgning om opta-
gelse på uddannelsen, hvis deres adgangsgivende eksamen
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ikke er dansk. Depositummet betales kun tilbage til de ansø-
gere, som bliver optaget på uddannelsen.

Stk. 6. Universitetet kan opkræve gebyr af visse udenland-
ske ansøgere for at afholde
1) en kvalifikationsprøve til dokumentation af, at ansøge-

ren opfylder de nødvendige faglige krav for optagelse
på uddannelsen, og

2) en særligt tilrettelagt prøve i engelsk eller andet frem-
medsprog til dokumentation af, at ansøgeren har de
nødvendige sprogkundskaber for optagelse på uddan-
nelser udbudt på engelsk eller et andet fremmedsprog.

§ 27. Universitetet kan for ph.d.-studerende, hvis uddan-
nelse finansieres af eksterne midler, opkræve fuld betaling
for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedøm-
melse, der indgår i eksamen.

Regnskab og revision

§ 28. Universitetet er omfattet af lov om statens regn-
skabsvæsen m.v.

Stk. 2. 12) Universitetets årsrapport revideres af rigsrevi-
sor i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber
m.m.

Stk. 3. I medfør af § 9 i lov om revisionen af statens regn-
skaber m.m. kan rigsrevisor med ministeren aftale, at revisi-
onsopgaver i henhold til stk. 2 varetages i et nærmere fast-
lagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevisor.
Institutionsrevisor udpeges af universitetets bestyrelse og
skal være statsautoriseret revisor. Medmindre andet fremgår
af aftalen, vil universitetets oplysninger til brug ved bereg-
ning af statstilskud være omfattet af institutionsrevisors på-
tegning eller erklæring om regnskabet.

Stk. 4. Rigsrevisionen og ministeren skal underrettes om
antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om år-
sagen til revisorskift.

Stk. 5. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og af
rektor, jf. § 10, stk. 5, og § 14, stk. 8.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler for regnskabsaflæg-
gelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
statslige regnskabsregler.

Personale

§ 29. Universitetet skal følge de af finansministeren fast-
satte eller aftalte regler om løn- og ansættelsesvilkår, herun-
der pensionsforhold, for personale ansat ved universitetet.
Universitetet skal endvidere følge de af finansministeren
fastsatte eller aftalte regler om særskilt vederlag.

Stk. 2. Tjenestemandslovens vidnepligt finder anvendelse
for medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om ansættelse af
videnskabeligt personale og lærere.

Stk. 4. Beføjelser, som finansministeren i medfør af stk. 1
har delegeret til ministeren, kan af denne delegeres til uni-
versiteterne.

Bygningsmæssige forhold m.v.

§ 30. Universiteter, der ved denne lov overgår til at være
selvejende universiteter, er omfattet af ordningen for den
statslige ejendomsadministration.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at kunne overdrage
statslige bygninger, inventar og andet løsøre til universitetet
efter anmodning fra universitetet.

Stk. 3. De vilkår, der fastsættes ved overdragelse efter
stk. 2, skal godkendes af de bevilgende myndigheder.

Stk. 4. Ministeren kan efter forhandling med finansmini-
steren og økonomi- og erhvervsministeren fastsætte nærme-
re regler om universitetets byggevirksomhed og bygnings-
forhold i øvrigt, for så vidt angår de bygninger, som univer-
sitetet har eller har overtaget.

Stk. 5. Universitetet skal tegne skadesforsikring for de
bygninger, som universitetet har eller har overtaget.

Kapitel 5

Ændringer i universitetets status

§ 31. Ministeren kan i forbindelse med et samarbejde
mellem universiteter eller mellem universiteter og andre ud-
dannelses- eller forskningsinstitutioner godkende undtagel-
ser fra lovens bestemmelser og fastsætte særlige regler her-
for efter indstilling fra de berørte institutioner. For institutio-
ner, der ikke hører under ministeren for videnskab, teknolo-
gi og udvikling, sker godkendelsen efter forhandling med
vedkommende minister. Tilsvarende gælder for godkendelse
af sammenlægning af universiteter eller sammenlægning af
universiteter og andre forskningsinstitutioner.

Stk. 2. I forbindelse med godkendelse af samarbejder efter
stk. 1 kan ministeren, for så vidt angår samarbejder mellem
universiteter og statslige forskningsinstitutioner, bestemme,
at statens udlæg for universitetet over for tredjemand kan
modregnes efter § 24, stk. 5, i tilskud til universitetet efter
§ 19, stk. 1, og § 20, stk. 1.

§ 32. Nedlægger bestyrelsen universitetet, overgår dets
nettoformue til staten, jf. dog § 38, stk. 8. Beslutning om
nedlæggelse skal godkendes af ministeren.

Stk. 2. Gaver skænket til universitetet overgår til staten,
medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler, jf.
dog § 38, stk. 8.

§ 33. Ministeren kan fastsætte særlige regler for universi-
teter eller dele heraf, der varetager særlige opgaver, eller
hvor særlige forhold tilsiger det.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
kan undtagelsesvis og efter forhandling med vedkommende
minister samt drøftelse med universitetet pålægge universi-
tetet at udføre opgaver efter § 2, stk. 4, mod betaling, når der
er tale om opgaver af væsentlig samfundsmæssig betydning.

§ 33 a. Betegnelsen universitet eller tilsvarende betegnel-
se på andre sprog samt forkortelser heraf som forretnings-
kendetegn og lign. i forbindelse med udøvelse af uddannel-
ses- og universitetsvirksomhed må kun anvendes af univer-
siteter omfattet af denne lov og af institutioner, som i med-
før af anden lov er tillagt ret hertil.
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Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for
1) udenlandske universiteter, som ifølge lovgivningen i

det pågældende land eller i øvrigt er offentligt aner-
kendt,

2) udenlandske universiteter, der er anerkendt efter inter-
national aftale eller i aftalen har opnået retten til beteg-
nelser efter stk. 1,

3) institutioner m.v., der i medfør af EU/EØS-reglerne i
øvrigt har ret til at markedsføre sig her i landet under
betegnelser efter stk. 1, og

4) institutioner m.v. i Danmark, der i udlandet af en insti-
tution, der følger internationale principper for kvalitets-
sikring, er blevet godkendt til betegnelser efter stk. 1
eller har fået deres uddannelser godkendt som universi-
tetsuddannelser.

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser

§ 34. Retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om
studerendes forhold kan indbringes for ministeren efter reg-
ler fastsat af denne.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at andre kan klage til
ministeren over retlige spørgsmål i forbindelse med et uni-
versitets afgørelser.

§ 35. Ministeren kan efter ansøgning fra universitetet
godkende, at fonde og foreninger bidrager til universitetets
forskningsbaserede uddannelser, hvis de pågældende fondes
og foreningers ansættelsesregler ikke strider mod statens an-
sættelsesregler.

§ 36. Ministeren kan undtagelsesvis og i begrænset om-
fang godkende fravigelser fra lovens styrelsesbestemmelser,
jf. kapitel 3, efter forslag fra universitetet.

§ 36 a. Ministeren kan bemyndige en statslig myndighed
under ministeriet eller, efter forhandling med vedkommende
minister, andre statslige myndigheder til at udøve de befø-
jelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at
påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse
efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påkla-
ges.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de
beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhand-
ling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at
udøve efter stk. 1.

Kapitel 7

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 37. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.
Stk. 2-9. (Udelades)

§ 38. (Udelades)
Stk. 2-5. (Udelades)
Stk. 6. Eksisterende statslån givet til handelshøjskolerne

til opførelse, ombygning eller køb af bygninger samt tilskud
til indretning af lejede lokaler videreføres på uændrede vil-
kår.

Stk. 7. Betegnelsen handelshøjskole må kun anvendes af
Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet.

Stk. 8. Hvis Handelshøjskolen i København nedlægges,
og hvis der er dækning i den tiloversblevne formue, anven-
des handelshøjskolens nettoformue opgjort pr. 31. december
1990 samt gaver skænket i perioden 1. januar 1991 til 30.
juni 2003 i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til
fast ejendom til de formål, der er fastsat i de til enhver tid
gældende vedtægter. Hvis der i øvrigt er dækning i den til-
oversblevne formue, anvendes handelshøjskolens nettofor-
mue opgjort pr. 30. juni 2003 til undervisnings- og uddan-
nelsesformål efter ministerens bestemmelse. De nærmere
regler for opgørelsen af nettoformuen kan fastsættes i ved-
tægten.

§ 39. Ministeren fastsætter efter drøftelse med henholds-
vis Danmarks Pædagogiske Universitets bestyrelse og Dan-
marks Tekniske Universitets bestyrelse en ordning for hvert
universitets overgang til denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan efter drøftelse med Danmarks Pæ-
dagogiske Universitets bestyrelse helt eller delvis ophæve
lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske
Universitet og kan efter drøftelse med Danmarks Tekniske
Universitets bestyrelse helt eller delvis ophæve lov nr. 1265
af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets
(DTU) overgang til selveje.

Stk. 3. Danmarks Pædagogiske Universitet følger bestem-
melserne i lov om Danmarks Pædagogiske Universitet, ind-
til disse ophæves og erstattes af bestemmelser i denne lov.
Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i lov
om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til
selveje, indtil disse ophæves og erstattes af bestemmelser i
denne lov.

§ 40. (Udelades)

§ 40 a. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
kan efter forhandling med undervisningsministeren og fi-
nansministeren godkende sammenlægning af Ingeniørhøj-
skolen i Århus med Aarhus Universitet.

§ 41. (Udelades)

§ 42. (Udelades)

§ 43. (Udelades)

§ 44. (Udelades)

§ 45. Tjenestemænd, der er ansat ved universitetet, som i
medfør af loven er overgået til selveje, kan vælge at opret-
holde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under
udførelse af arbejdet ved universitetet. Tjenestemænd har ik-
ke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge
af universitetets overgang til selveje og har pligt til at under-
kaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers om-
fang og beskaffenhed, som følger af denne overgang.

Stk. 2. Universitetet afholder lønudgifterne og indbetaler
pensionsbidrag til statskassen for sådanne tjenestemænd,
herunder eventuelle udgifter til ventepenge, rådighedsløn og
efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af
staten. I tilfælde af universitetets ophør afholdes også even-
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tuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterind-
tægt af løn til det selvejende universitets tjenestemænd af
statskassen, hvis det ophørende universitet ikke har midler
til at afholde udgiften.

Stk. 3. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenst-
lig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af di-
sciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter tjeneste-
mandslovens regler træffes af rektor.

Stk. 4. (Udelades)

§ 46. 13) Ministeren kan efter drøftelse med bestyrelsen
for Forskningscentret ved Hørsholm nedlægge den selvejen-
de institution Forskningscentret ved Hørsholm og ophæve
lov om Forskningscentret ved Hørsholm, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 736 af 7. august 2001.

Stk. 2. Ved nedlæggelsen af Forskningscentret ved Hørs-
holm ophører det nuværende statslån, stort 52,5 mio. kr., til
forskningscentret.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at lade forskningscent-
rets aktiver og passiver indgå som apportindskud i et til for-
målet stiftet statsligt aktieselskab under navnet SCI-
ON*DTU A/S med staten som eneaktionær.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at overdrage aktierne i
SCION*DTU A/S til Danmarks Tekniske Universitet.

§ 47. (Udelades)

§ 48. Følgende love og bestemmelser ophæves:
1) Lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1177 af 22. december 1999.
2) Lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelin-

ger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september
1996.

Stk. 2. Regler, der er fastsat med hjemmel i love, der er
nævnt i stk. 1 og § 39, stk. 2, forbliver i kraft, indtil de op-
hæves eller erstattes af regler fastsat i medfør af denne lov.

Lov nr. 1156 af 19. december 2003 indeholder følgende

ikrafttrædelsesbestemmelse:14)

§ 9

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovti-
dende og finder anvendelse i forbindelse med afskedigelser,
hvor afgørelse om afskedigelse træffes efter lovens ikraft-
træden, og i forbindelse med anden ændring af forholdene,

der sker efter lovens ikrafttræden.15)

Lov nr. 337 af 18. maj 2005 indeholder følgende ikraft-
trædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2005.16)

Stk. 2-5. (Udelades)

Lov nr. 544 af 8. juni 2006 indeholder følgende ikrafttræ-

delsesbestemmelse:17)

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovti-

dende.18)

Lov nr. 295 af 27. marts 2007 indeholder følgende ikraft-
trædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2007.19)

Lov nr. 567 af 6. juni 2007 indeholder følgende ikrafttræ-
delsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.20)

Stk. 2. Universitetet skal senest den 1. januar 2008 have
nedsat et eller flere aftagerpaneler for dets uddannelser, jf.
universitetslovens § 13 a, stk. 1, som affattet ved denne lovs
§ 1, nr. 7.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
kan efter forslag fra universitetet tillade, at uddannelse af
ph.d.-studerende indtil den 1. juli 2010 ikke finder sted ved
en ph.d.-skole, jf. universitetslovens § 16 b, stk. 1, som af-
fattet ved denne lovs § 1, nr. 21.

Lov nr. 570 af 6. juni 2007 indeholder følgende ikrafttræ-
delsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 1, træder i kraft den 1. februar 2008.21)

Stk. 2. § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. september 2007.22)

Lov nr. 538 af 12. juni 2009 indeholder følgende ikraft-
trædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009,23) jf. dog
stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af universitetslovens
§ 34 som ændret ved denne lovs § 1, nr. 11-13.

Lov nr. 728 af 25. juni 2010 indeholder følgende ikraft-
trædelsesbestemmelse:
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§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.24)

Stk. 2. § 3, stk. 7, i lov om universiteter som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 1, finder tillige anvendelse for de uddan-
nelser, der er ansøgt om godkendelse af ved Europa-Kom-
missionen inden den 1. juli 2010, og som godkendes eller
fortsat udbydes som led i EU-studieprogrammer om Eras-
mus Mundus.

Stk. 3. Institutioner, virksomheder el.lign., der ved lovens
ikrafttræden anvender en betegnelse i strid med § 33 a i lov
om universiteter som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, skal
senest 5 år efter dette tidspunkt ophøre med at anvende be-
tegnelsen.

Lov nr. 634 af 14. juni 2011 indeholder følgende ikraft-
trædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog stk. 2

og 3.25)

Stk. 2. § 1, stk. 2, § 19, stk. 5, og § 28 i universitetsloven
som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, 39 og 46, træder i
kraft den 1. januar 2012.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af universitetslo-
vens § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 3 a, § 19, stk. 2-4 og 11,
§ 20, stk. 3, 2. pkt., § 21, stk. 4, 1. pkt., og § 26, stk. 2 og
stk. 4, 3. pkt., som affattet henholdsvis ændret ved denne
lovs § 1, nr. 3-6, 38, 39 og 41-45.

Stk. 4. Universitetets ændrede vedtægt skal være afleveret
til ministerens godkendelse senest den 1. marts 2012.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 22. juni 2011

CHARLOTTE SAHL-MADSEN

/ Helga Øregaard Dam
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2) Den angivne ordlyd af § 1, stk. 2, § 19, stk. 5, og § 28, stk. 2-5, er endnu ikke trådt i kraft. Indtil da henvises til formuleringen af bestemmelserne i
lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010.

3) Den angivne ordlyd af § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 3 a, § 19, stk. 2-4 og 11, § 20, stk. 3, 2. pkt., § 21, stk. 4, 1. pkt., og § 26, stk. 2 og stk. 4, 3. pkt. er endnu
ikke trådt i kraft. Indtil da henvises til formuleringen af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 med undtagelse af § 19, stk. 3 og 4,
som er nye bestemmelser.

4) Den angivne ordlyd af § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 3 a, § 19, stk. 2-4 og 11, § 20, stk. 3, 2. pkt., § 21, stk. 4, 1. pkt., og § 26, stk. 2 og stk. 4, 3. pkt. er endnu
ikke trådt i kraft. Indtil da henvises til formuleringen af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 med undtagelse af § 19, stk. 3 og 4,
som er nye bestemmelser.

5) Den angivne ordlyd af § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 3 a, § 19, stk. 2-4 og 11, § 20, stk. 3, 2. pkt., § 21, stk. 4, 1. pkt., og § 26, stk. 2 og stk. 4, 3. pkt. er endnu
ikke trådt i kraft. Indtil da henvises til formuleringen af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 med undtagelse af § 19, stk. 3 og 4,
som er nye bestemmelser.

6) Den angivne ordlyd af § 1, stk. 2, § 19, stk. 5, og § 28, stk. 2-5, er endnu ikke trådt i kraft. Indtil da henvises til formuleringen af bestemmelserne i
lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010.

7) Den angivne ordlyd af § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 3 a, § 19, stk. 2-4 og 11, § 20, stk. 3, 2. pkt., § 21, stk. 4, 1. pkt., og § 26, stk. 2 og stk. 4, 3. pkt. er endnu
ikke trådt i kraft. Indtil da henvises til formuleringen af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 med undtagelse af § 19, stk. 3 og 4,
som er nye bestemmelser.

8) Den angivne ordlyd af § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 3 a, § 19, stk. 2-4 og 11, § 20, stk. 3, 2. pkt., § 21, stk. 4, 1. pkt., og § 26, stk. 2 og stk. 4, 3. pkt. er endnu
ikke trådt i kraft. Indtil da henvises til formuleringen af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 med undtagelse af § 19, stk. 3 og 4,
som er nye bestemmelser.

9) Den angivne ordlyd af § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 3 a, § 19, stk. 2-4 og 11, § 20, stk. 3, 2. pkt., § 21, stk. 4, 1. pkt., og § 26, stk. 2 og stk. 4, 3. pkt. er endnu
ikke trådt i kraft. Indtil da henvises til formuleringen af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 med undtagelse af § 19, stk. 3 og 4,
som er nye bestemmelser.

10) Den angivne ordlyd af § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 3 a, § 19, stk. 2-4 og 11, § 20, stk. 3, 2. pkt., § 21, stk. 4, 1. pkt., og § 26, stk. 2 og stk. 4, 3. pkt. er endnu
ikke trådt i kraft. Indtil da henvises til formuleringen af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 med undtagelse af § 19, stk. 3 og 4,
som er nye bestemmelser.

11) Den angivne ordlyd af § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 3 a, § 19, stk. 2-4 og 11, § 20, stk. 3, 2. pkt., § 21, stk. 4, 1. pkt., og § 26, stk. 2 og stk. 4, 3. pkt. er endnu
ikke trådt i kraft. Indtil da henvises til formuleringen af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 med undtagelse af § 19, stk. 3 og 4,
som er nye bestemmelser.

12) Den angivne ordlyd af § 1, stk. 2, § 19, stk. 5, og § 28, stk. 2-5, er endnu ikke trådt i kraft. Indtil da henvises til formuleringen af bestemmelserne i
lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010.

13) Lov om Forskningscentret ved Hørsholm er ophævet, jf. bekendtgørelse nr. 1021 af 10. december 2003 om ophævelse af lov om Forskningscentret ved
Hørsholm.

14) Lovændringen vedrører § 12, stk. 4, 3. pkt.
15) Bekendtgørelse i Lovtidende fandt sted den 22. december 2003.
16) Lovændringen vedrører § 3, stk. 4-9, § 8, stk. 2, § 19, stk. 6 og 7 og § 26, stk. 2 og 4.
17) Lovændringen vedrører § 34.
18) Bekendtgørelse i Lovtidende fandt sted den 9. juni 2006.
19) Lovændringen vedrører § 3, stk. 1, 2. pkt., § 3, stk. 2-4, 6 og 9, og § 8, stk. 1.
20) Lovændringen vedrører § 2, stk. 4, § 8 a, § 10, stk. 8 og 9, § 12, stk. 2 og 3, § 13 a, § 14, stk. 1, 2. pkt., § 14, stk. 5 og 11, § 15, stk. 4-6, § 16, stk. 1, 3-7, 9

og 11, §§ 16 a og 16 b, § 18, stk. 1 og 4, § 18, stk. 6, nr. 4, § 18 a, § 19, stk. 1-3, § 26, stk. 2, 5 og 6, § 28, stk. 3, § 33, stk. 2 og § 38, stk. 7.
21) Lovændringen vedrører § 9, stk. 2 og 3.
22) Lovændringen vedrører § 18, stk. 5, 2. pkt.
23) Lovændringen vedrører § 3, stk. 4-9, § 14, stk. 8, § 15, stk. 7, § 19, stk. 7, § 19, stk. 8, nr. 2 og 3, § 21, stk. 4, § 26, stk. 2, § 26, stk. 4, 3. pkt., og § 36 a.
24) Lovændringen vedrører § 3, § 4, stk. 4 og 5, § 8, stk. 1, § 21, stk. 4, 1. pkt., og § 33 a.
25) Lovændringen vedrører § 1, stk. 2, § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 3, stk. 3-12, § 3 a, § 8 a, stk. 1 og 2, § 10, stk. 6, 8 og 11, § 11, stk. 4, § 12, stk.

3-5, § 13, § 13 a, stk. 3, 1. pkt., § 14, stk. 1, 2. pkt., § 14, stk. 4-12, § 15, stk. 1 og stk. 2, nr. 5, § 15, stk. 4-7, §§ 16 og 16 a, § 16 b, stk. 1-7 og 9, § 17, §
18, stk. 1, 4 og 6-9, § 18 a, stk. 1, § 19, stk. 2-5, 10 og 11, § 20, stk. 3, 2. pkt., § 21, stk. 4, 1. pkt., § 26, stk. 2 og 4, 3. pkt., § 28, stk. 2-6, § 38, stk. 8 og §
40 a.
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Campusudvikling status på udvidelse af kontor‐ og undervisningsfaciliteter på 
kortere sigt 
 

CBS forventer i de kommende år en fortsat vækst i antallet af studerende og 
videnskabelige medarbejdere, jf. Investeringsplan 2015 fremlagt på bestyrelsesmødet i 
december. Bestyrelsen blev i december ligeledes præsenteret for de første meget 
overordnede bud på hvilke konsekvenser flere studerende og medarbejdere har for 
udviklingen af campusområdet på det korte sigt. Konklusionen var således, at væksten 
kræver, at der formentlig skal investeres i udviklingen af campusområdet allerede før, 
nye bygninger på Solbjerg Plads Campus kan stå klar.  
 
Det faktiske behov for kvadratmeter og budget afhænger af de konkrete løsninger, der 
vælges. Bestyrelsen vil på mødet i april blive præsenteret for en opdateret 
investeringsplan 2015, som tager højde for 2011‐regnskabsresultatet samt direktionens 
videre overvejelser om, hvordan lokalebehovet imødekommes. Den opdaterede plan 
kan anvendes ifm. kommunikationen om det endelige 2011‐resultat. 
 
Formålet med dette notat er at give Bestyrelsen en status på, hvor langt CBS er kommet 
i de videre afklaringer i forhold til behov og muligheder på lokaleområdet. 
 
Notatet opdeles i to overordnede afsnit: 

 Udvidelse af kontorpladser på kortere sigt. 
 Udvidelse af undervisningslokaler på kortere sigt. 

 
 
Udvidelse af kontorpladser på kortere sigt 
 
På baggrund af den første meget overordnede analyse, som blev fremlagt i forbindelse 
med investeringsplan i december, lyder behovet på arbejdspladser til ca. 120 ekstra 
ansatte i 2015 (langt overvejende VIP) svarende til ca. 2200 ekstra kontor‐bruttom2. Der 
skal dog tages forbehold for dette niveau, herunder fordi CBS fx kan øge antallet af 
eksternt finansierede VIP‐medarbejdere. 
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Al kontorplads er stort set allokeret til CBS’ enheder. Imidlertid kan man ved en ændring 
af lokaleanvendelsen inden for de enkelte enheder reducere behovet for ekstra 
kontorlokaler. CBS har således igangsat et arbejde med henblik på at få identificeret 
potentielle muligheder for flere kontorarbejdspladser i tæt dialog med institutter og 
enheder. Konklusionen er allerede nu, at der er muligheder for en øget m2‐udnyttelse.  
 
Med udgangspunkt i ovenstående vil der blive opstillet mere konkrete tal for, hvor 
mange m2, der er behov for, samt antallet og typen af lokaler, idet der må forventes 
afvigelser ift. det i december anslåede behov.  
 
Parallelt hermed er der igangsat en screening af markedet med henblik på at finde 
potentielle lokaler. Efter en dialog med institutter og enheder er konklusionen, at CBS 
bør satse på lejemål tæt på det øvrige campusområde. De foreløbige resultater af denne 
screening vil primo februar blive fremlagt for direktionen. 
 
Direktionen vil forventeligt i marts kunne træffe beslutning – på baggrund af 
screeningen og de konkrete behovsanalyser og optimeringsmuligheder på CBS ‐ om, 
hvilke konkrete løsninger og aftaler, der skal arbejdes videre med. Planen er fortsat, at 
CBS kan tage i hvert fald ét lejemål i anvendelse i begyndelsen af 2013. 
 
Direktionen vil involvere de relevante interne organer samt institutter og enheder i det 
videre forløb. Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret. 
 
 
Udvidelser af undervisningslokaler på kortere sigt 
 
Tidligere analyser viser, at presset på undervisningslokalerne primært ligger på hverdage 
i dagtimerne samt på de store lokaler med plads til mere en 100 personer (se figur 1). 
Analyserne viser ligeledes, at der på de helt små lokaler samt på studiepladser på 
Biblioteket og andre steder er en udnyttelse på næsten 100 pct. det meste af året. De 
små lokaler anvendes primært af studerende til arbejde i studiegrupper, og 
tilbagemeldingerne fra de studerende viser, at der er et stigende behov herfor.   
 
Analyserne understøttes af en ny tilstedeværelsesmåling foretaget i 
november/december 2011, som viser, at langt hovedparten af lokalerne faktisk 
anvendes i overensstemmelse med de bookninger, der foretages i lokalesystemet, og 
som målingen af kapacitetsudnyttelsen baseres på. 
 
En gennemgang af anvendelsen af undervisningslokalerne viser også, at de i stigende, 
men dog langt mindre omfang end undervisning mv. anvendes til konferencer, møder og 
events. CBS oplever således både et behov for ekstra plads til undervisnings‐ og andre 
formål. 
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Figur 1: Lokaleudnyttelsen på undervisningslokaler fordelt på lokalestørrelse – opgjort 
for perioden september – november, 2009 – 2011, hverdag mellem 8 og 17.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Syllabus Via Targit 

Note: Figuren viser ikke udnyttelsen af grupperum. 

 

I notatet til bestyrelsen i december blev der anslået et ekstra undervisningslokalebehov 
på brutto ca. 8000 m2 i 2015 med udgangspunkt i en årlig studentertilvækst på 4 pct. 
Dette skøn beroede på en justeret lineær fremskrivning af antallet af 
undervisningskvadratmeter pr. studerende.  
 
Nedenfor anvendes en række andre overvejelser, som inddrager en satsning på flere 
undervisningstimer, til at sandsynliggøre behovet, idet der er tale om overordnede fakta 
og antagelser.  
 
CBS råder i dag over 81 lokaler af forskellig størrelse (se tabel 1), som samlet set 
indeholder 5.314 pladser. På hverdage i dagtimerne 8.00 – 17.10, hvor presset som sagt 
er størst, er der plads til 50 lektioner i én uge, svarende til 265.700 pladser. Med en 
studenterbestand på daguddannelserne på 15.300 studerende kan hver studerende få 
17,4 lektioner om ugen, såfremt man kan udnytte alle lokaler og pladser 100 pct. Dog 
benyttes lokalerne til andre formål end undervisning, vejledning, eksamener (fx 
konferencer), idet disse andre formål beregningsteknisk også anskues ”pr. studerende” 
nedenfor. 
 
Der er meget store forskelle i udnyttelsesgraden af lokalerne hen over tid. Størst 
udnyttelse ligger i efterårssemesteret fra september til november. I denne periode i 
2011 lå udnyttelsesgraden på samlet 64 pct. men med store variationer mellem store 
lokaler og små lokaler (se tabel 1). Sættes udnyttelsesgraden i forhold til antallet af 
pladser i de enkelte lokaletyper svarer det til, at der er udnyttet 171.081 pladser eller 
11,18 lektioner pr. studerende. 
 
De 11,18 lektioner, som er baseret på bookingdata, består dels af ca. 8,6 lektioner til 
egentlig undervisning og 2,6 lektioner til andre aktiviteter (primært eksamen og 
vejledning, men også konferencer og møder mv.). Dette billede svarer meget godt til de 
undervisningstimeopgørelser, som CBS tidligere har lavet i forbindelse med 
dokumentationen af taxameterforhøjelsen. 
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Tabel 1: Eksisterende lokaler, udnyttelsesgrad og lektioner per studerende i 2011. 

   2011 (sep – nov) 

Lokaletype  Antal lokaler  Antal pladser  Udnyttelse 
Udnyttede 
pladser 

Antal lektioner for 
15.300 studerende 

Antal studerende 15.300 
Over 250 pladser  1  455  84%  19.111  1,25 
Mellem 170‐249  3  580  77%  22.303  1,46 
Mellem 100‐169  7  1.017  77%  38.958  2,55 
Mellem 80‐99  6  496  70%  17.307  1,13 
Mellem 40‐79  30  1.808  67%  60.664  3,96 
Mellem 20‐39  34  958  53%  25.301  1,65 

I alt  81  5.314  64%  171.081  11,18 

 
Valget af lokalestørrelse ifm. undervisning afhænger af holdets størrelse. Af økonomiske 
hensyn og som konsekvens af manglende relevante VIP‐ressourcer (både faste VIP og 
eksterne) beslutter studienævnene ofte at etablere relativt store hold (mere end 80 
studerende pr. hold), hvilket også slår igennem i udnyttelsesgraden. En satsning på 
henholdsvis markant flere undervisningslokaletimer pr. studerende og/eller mindre hold 
vil henholdsvis øge behovet for antallet af pladser/ændre efterspørgslen efter typen af 
lokaler.   
 
I enkelte tilfælde bliver CBS nødt til at tage særlige hensyn til undervisernes ønsker om 
placering af undervisning – både i forhold til tid og sted. Ligesom man også meget gerne 
vil undgå, at de studerende skal bevæge sig alt for meget mellem bygningerne ved 
lektioner samme dag. Der er ligeledes nødt til at være en vis luft i lokaleudnyttelsen for 
at give fleksibilitet f.eks. ved erstatningstimer, skift mellem undervisningsformer og for 
at undgå skemaoverlap. Et skema, der er helt låst, vil give en dårlig service overfor både 
studerende og undervisere. 
 
De ressourcemæssige hensyn og de praktiske hensyn medfører, at CBS ikke kan opnå en 
udnyttelsesgrad på 100 pct., men sandsynligvis kan forbedre den eksisterende noget. En 
af konklusionerne i forbindelse med tilstedeværelsesanalysen, som eksterne 
konsulenter udarbejdede for CBS, var dog, at udnyttelsesgraden allerede nu ligger på et 
højt niveau.  
 
Tabel 2 indeholder en beregning af den forventede udnyttelsesgrad under forudsætning 
af stabil lokalemasse, øget studenterbestand (4 pct. årlig vækst som antaget i 
Investeringsplan 2015) og et antal lektioner per studerende som i efteråret 2011. 
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Tabel 2: Beregninger på udnyttelsesgraden ved flere studerende 

  

Antal pladser fremskrevet med 11,18 lektioner 
pr. studerende 

Beregnet udnyttelsesgrad 

Lokaletype  2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
Antal studerende 15.988  16.627  17.293  17.984 
  

Over 250 pladser  19.971  20.769  21.600  22.464  88%  91%  95%  99% 
Mellem 170‐249  23.306  24.238  25.208  26.216  80%  84%  87%  90% 
Mellem 100‐169  40.710  42.338  44.031  45.793  80%  83%  87%  90% 
Mellem 80‐99  18.085  18.809  19.561  20.343  73%  76%  79%  82% 
Mellem 40‐79  63.391  65.927  68.564  71.307  70%  73%  76%  79% 
Mellem 20‐39  26.438  27.496  28.596  29.739  55%  57%  60%  62% 

I alt  191.901  199.577  207.560  215.862  72%  75%  78%  81% 

 
Tabellen viser, at dette senarie kræver, at CBS i 2015 skal have en samlet 
udnyttelsesgrad på 81 pct., og at de store lokaler skal udnyttes tæt på 100 pct. 
 
Beregningerne i tabel 3 bygger på samme antagelser som i tabel 2, men hvor antallet af 
lektioner per studerende samtidig er øget til 10 undervisningslektioner per uge og 
antallet af lektioner anvendt til andre formål (bl.a. vejledning, eksamen, men også 
konferencer og møder) øges til 5 lektioner pr. uge per studerende. 
 
Beregningerne viser, at CBS i 2014 i denne teoretiske situation vil ligge på en samlet 
udnyttelsesgrad på tæt på de 100 pct., og at der ikke er store lokaler nok. 
 
Tabel 3: Beregninger på udnyttelsesgraden ved flere studerende og flere lektioner per 
studerende. 

  

Antal pladser fremskrevet til 15 lektioner pr. 
studerende 

Beregnet udnyttelsesgrad 

Lokaletype  2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
Antal studerende 15.988  16.627  17.293  17.984 
  

Over 250 pladser  24.963 25.962 27.000 28.080 110% 114% 119% 123% 
Mellem 170‐249  29.133 30.298 31.510 32.770 100% 104% 109% 113% 
Mellem 100‐169  50.887 52.922 55.039 57.241 100% 104% 108% 113% 
Mellem 80‐99  22.606 23.511 24.451 25.429 91% 95% 99% 103% 
Mellem 40‐79  79.239 82.409 85.705 89.133 88% 91% 95% 99% 
Mellem 20‐39  33.048 34.370 35.744 37.174 69% 72% 75% 78% 
I alt  239.876 249.471 259.450 269.828 90% 94% 98% 102% 

 
CBS har igangsat en analyse af mulighederne for ‐ ved andre fordelingsregler – at 
optimere lokaleanvendelsen inden for dagtimerne. Analysen foretages på baggrund af 
de seneste års bookingdata og forventes at foreligge i endelig i form i marts. 
 
På baggrund af en dialog med uddannelsesområdet om den forventede fremtidige 
udvikling på området er vurderingen, at der er behov for at kunne tilgodese varierende 
undervisningsformer og dermed fleksible undervisningslokaler, men at der også hurtigt 
vil være behov for flere undervisningslokaler med plads til primært mere end 80 
personer, jf. data ovenfor. 
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Det er forventningen, at direktionen i marts vil blive præsenteret for en konsolideret 
analyse af muligheden for egne optimeringsmuligheder og det fremtidige nettobehov 
for undervisningslokaler.  
 
Der er igangsat en proces med henblik på at finde konkrete lejemål. 
Screeningsprocessen består af følgende spor: 
 

1. CBS har været i dialog med KU og KU‐LIFE med henblik på at leje allerede 
etablerede undervisningslokaler. Konklusionen herpå er, at der er muligheder på 
KU, som dog skal afdækkes nærmere.  

2. CBS har kontaktet Byggestyrelsen med henblik på at få afklaret, hvorvidt CBS 
evt. kan overtage nogle af de lejemål, KU forventes at fraflytte i den nærmeste 
fremtid. Dette kan dog blive en omkostningstung løsning, jf. SEA‐ordningen.   

3. CBS screener pt. markedet for andre lejemål, idet der næppe forefindes 
konkrete lejemål, som på forhånd er helt indrettet til formålet. Der vil primo 
februar foreligge et foreløbigt resultat til direktionen. Det er en mulighed at 
fokus rettes mod haller, der med relativt få midler kan ombygges til flere 
undervisningslokaler. 

 
Det forventes, at direktionen i marts kan drøfte, hvilke løsninger, der skal søges indgået 
konkrete aftaler om. Planen er, at CBS i begyndelsen af 2013 kan tage nye lejemål i 
anvendelse. Ibrugtagningstidspunktet afhænger dog af de konkrete aftaler. 
 
Direktionen vil involvere de relevante interne organer samt studienævn, institutter og 
enheder i det videre forløb. 
 
Afslutningsvist kan det nævnes, at CBS er i dialog med Styrelsen for Universiteter og 
Internationalisering om under hvilke forhold, der skal udarbejdes aktstykker til 
fremlæggelse i Finansudvalget.  
  
Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret. 
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Toward a Department of International Business Communication 
 
 
The CBS strategy 
 
In 2011, CBS adopted a new ‘Business in Society’ strategy. At its core is 
the statement that ‘Copenhagen Business School aims to become a 
world-leading business university with teaching and research excellence 
in classical management disciplines …. and in disciplines that place 
business in a wider social, political and cultural context.’ Furthermore, 
the strategy emphasizes the role of CBS in contributing to the health of 
the national economy – not least by providing high-quality graduates and 
research-based education capable of making a ‘positive difference’.  
 
In line with that strategy, Direktion has taken the decision to establish a 
new Department of International Business Communication. This decision 
is based on an awareness of the challenges for Danish (and other) 
businesses operating in an international market, of the increased 
‘internationalisation’ of the workforce and of the importance of research 
and education which address these needs. These issues are being tackled 
from several perspectives across CBS. The new Department will 
participate in such efforts while adding its special contribution: a focus 
on the important role of language and communication in business and 
organisational settings. 
 
Challenges 
 
In dissolving two existing departments (ISV and IKK) and creating a new 
entity, it is also necessary to state that distinct challenges exist for 
‘business communication’ on a national and international level. One key 
challenge is the management and coordination of communication 
processes through an increasingly diverse set of media, where different 
languages are involved. Especially for a small nation in a globalised 
world, the ability to communicate across languages is crucial. This 
requires an approach to language awareness and competence which goes 
beyond the conventional definition of language skills and translation, and 
addresses the broader role of language in inter-lingual communication. 
At the same time, organisations are ceasing to employ language 
specialists and favouring staff with both business and cross-cultural 
competences. In educational terms, and especially given current student 
preferences, it follows that there is a need to move away from learning 
languages as a goal in itself towards greater integration with other 
disciplines.  
 
The answer lies in bringing cultural understanding, language skills, and 
insights into organisational uses of language and communication together 
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with other relevant business and academic competences. More generally, 
and in keeping with its strategy, CBS is seeking to develop innovative 
forms of ‘engaged scholarship’ which address external and societal 
challenges (eg the need to operate in multi-lingual contexts) whilst also 
operating at international standards of academic excellence. At the same 
time, CBS is seeking increased cooperation and collaboration across 
traditional disciplinary lines – as exemplified by the two current Business 
in Society platforms. Whilst the creation of a new academic department 
will not in itself resolve these challenges, Direktion believes that the 
establishment of a new entity focusing on international business 
communication will provide a broad and solid framework for the future. 
 
The Department of International Business Communication 
 
At a time when the role of languages, communication and culture in 
doing business is becoming increasingly crucial, the challenge is to 
develop new paradigms of research and research-based education which 
address where, how and to whom language and communicational 
competences are key in terms of successful business. These paradigms 
should be developed in close collaboration with other fields of business 
research, eg organisational studies, communication studies, marketing, 
operations management. Built on these basic premises, the Department’s 
ambition should be both to integrate teaching and research in business 
language and communication with other business disciplines, and at the 
same time to develop an innovative and internationally-recognised centre 
for the study of the role of language and communication in organisational 
operation. 
 
 
 
 
 
  



1 okt, 2011 31 maj, 2012

nov dec jan feb mar apr maj

7-10
Bestyrelsen beslutter 

Strategi for sprog

Internt

ISV/IK
K

Eksternt

ISV/IK
K

13-10
møde med rektor

3-11
I-møde med

AI & JM

1-12
I-møde

28-11
Academic Council

12-12
HSU

15-12
Bestyrelsen 

(beslutning om 
nedlæggelse af

ISV/IKK)

feb
opslag HoD

feb
ansøgningsfrist 

HoD slut

mar
ny HoD

2-4
Workshop: 

Institut + DIR

mar - apr
Transfer period

1-5
NYT INSTITUT

1-5
NYT INSTITUT

1-5
IKK/ISV opløses

maj
institutseminar

13-10
I-møde

25-11
Arbejdsgruppe

Møde 3

16-11
Arbejdsgruppe

Møde 2

11-11
Arbejdsgruppe

møde 1

jan
I-møde

med DIR

21-11
mail til VIP/TR 

med handlingsplan

mar - apr
Transfer period

3-2
Bestyrelsen 

(beslutning om 
Oprettelse af 
nyt institut)

Side 1

Tidslinje for institutdannelse



B1-2012 
Pkt. 5 
Bilag 5.1













 

 

 

Køreplan og proces for udarbejdelse af udviklingskontrakt 2012-2014 
 
Med ministerens udmelding af pligtige mål (der nærmere har karakter af 
temaer) og tidsplan for udarbejdelsen af kontrakterne (jf. bilag 5.1) er det nu 
muligt at tilrettelægge en intern proces for arbejdet med CBS’ udviklingskontrakt 
2012-2014. 
 
Udgangspunktet for arbejdet vil være bestyrelsens drøftelse i oktober, hvor 
følgende 4 temaer blev fremlagt: 
 

A. Internationalisation (fx international staff, int.studients, exchange) 
B. Diversifying Income Sourcing (fx external research funding) 
C. Quality (fx completion rate, student satisfaction, BFI productivity) 
D. Contribution to Society (fx enrollment, employment rate, ph.d. 

production) 
  
Ministerens udmeldte pligtige temaer er: 
 

1. Kvalitet i uddannelserne (herunder fastholdelse og beskæftigelse) 
2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 
3. Hurtigere igennem 
4. Øget innovationskapacitet 

 
Nr. 1 og 3 var forventede og ligger i forlængelse af vores egne temaer.  Nr. 2 og 
4 er nye - de giver udfordringer på indikatorsiden, men det må vi se på. 
 
Til supplering kunne man foreslå følgende, der skulle dække det meste fra 
første behandling i bestyrelsen, og ligger i forlængelse af vores strategi:  

5. Internationalisation (fx staff, students, exchange) 
6. Øget forskningsomfang og kvalitet (fx øget VIP, øget Phd, bedre BFI, 

mere eksternforskning) 
7. Contribution to society (fx flere studerende, løn for dimittender, 

forskningssamarbejder) 
 
Arbejdet med indikatorer er ikke afsluttet, men det skal bygges på 
systemunderstøttede tilgængelige tal, vi vil helst undgå målepunkter hvor vi ikke 
har et startpunkt, og hvor det er muligt vil vi søge at lave mål, der står i forhold 
til et benchmark. Direktionen ligger desuden vægt på, at udviklingskontrakten: 

- Bliver minimalistisk, dvs. indeholder så få indikatorer (målepunkter) som 
muligt (i praksis: så få som styrelsen accepterer) 

- Indikatorerne skal afspejle mål som vi i høj grad selv kan påvirke og 
styre (dvs. minimere ekstern afhængighed) 

25. januar 2012 
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- Mål og indikatorer skal i videst muligt omfang ligge i forlængelse af 
vores strategi og interne udviklingsprojekter, samt give mening internt 
som styringsmål 

 
Som bilag til dette notat er indsat et foreløbigt diskussionsoplæg vedr. temaer 
med eksempler på potentielle tilhørende indikatorer baseret på ovenstående 
temaer. 
 
Proces: 
Der foreslås følgende indikative proces for udarbejdelsen af udviklings-
kontrakten: 
 
3. februar Første drøftelse i bestyrelsen (temaer og proces) 
  
Primo februar til primo 
marts 

Analysearbejde med temaer og indikatorer med 
henblik på udarbejde af høringsudkast til intern 
behandling på CBS 

  
1. marts Drøftelse af høringsudkast på studielederseminar 
  
Marts Drøftelse af høringsudkast på institutledermøder 

(ugentlige møder) 
  
Marts Drøftelse af høringsudkast i HSU (skal indkaldes 

ekstraordinært) 
  
Marts Drøftelse af høringsudkast i akademisk råd (skal 

indkaldes ekstraordinært) 
  
Marts (fx 22. marts 
aften) 

Midtvejsmøde i CBS’ bestyrelse – drøftelse efter 
intern høring. Kort aftenmøde, deltagelse pr. telefon 
muligt.  

  
Ultimo marts/primo 
april 

Udarbejdelse af endeligt udkast 

  
12. april Endelig behandling i CBS’ bestyrelse på ordinært 

møde 
  
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Drøfter forslag til intern proces 
- Drøfter vedlagte foreløbige oplæg med særlig fokus på forslag til 

måltemaer – for at sætte en ramme for det følgende arbejde og interne 
høringer 

 
 
Venlig hilsen 
 
Direktionen 



UK 2012 – 2014 
Diskussionsoplæg til temaer og indikatorer (indikatorer skal analyseres yderligere mhb. på politiske konsekvenser, styringsmuligheder og mulighe‐
der for dataindsamling), andre indikatorer er under overvejelse, fx indikatorer afledt af projektet om IKT i undervisningen (digitalisering mm.).  
 

  Pligtigt/Selv‐
valgt 

Målområde/Temaer  Eksempler på indikatorer/målepunkter  Bemærkninger 

1  Pligtigt  Kvalitet i uddannelserne 
(herunder fastholdelse og 
beskæftigelse) 

Fastholdelse(frafald) 
Beskæftigelse (relativt, konjukturuafhængigt) 
Studentertilfredshed (fx andel der vil anbefale 
CBS) 

Benchmark DKUNi, måles ifht. sektorgennem‐
snit. Det er svært at få markante forbedringer på 
frafald. 

2  Pligtigt  Bedre sammenhæng i ud‐
dannelsessystemet 

Antal HD studerende 
Antal optagne kandidatstuderende fra andre 
uni  (eller fra andre bachelorudd) 
Offentliggjorte standardmeritvurderinger (gen‐
nemsigtighed for studerende ift. opnå merit) 

Fokus på CBS tilbud til andre bachelo‐
rer/prof.bachelorer fra andre institutioner (det 
giver fleksibilitet, uden niveausænkning). 
 

3  Pligtigt  Hurtigere igennem  Færdig på normeret tid+1 
 

Benchmark DKUNI, måles ifht. sektorgennemsnit 
. Det er svært at få markante forbedringer på 
gennemførsel 

4  Pligtigt  Øget innovationskapacitet  Praktikophold 
Studerende, der har startet egen virksomhed 
efter 3 år 
Antal studerende der deltager i uddannelses‐
samarbejder med andre hovedområder.  

Dette skal vi kun skrive hvis vi vil satse på det. 
 
 
Antal kurser etc, men det er jo ikke egtl. resulta‐
ter – uvist om det kan måles. 

5  Selvvalgt  Internationalisering  Udenlandske nyansatte 
Udvekslingsstuderende 
Udenlandske studerende 

Studtal:  Benchmark DKUNi, måles ifht. sektor‐
gennemsnit. 

6  Selvvalgt  Øget forskningsomfang & 
kvalitet 

Antal VIP 
BFI point 
Flere færdige phd’er 
Eksternt finansieret forskning 

Mål ifht. nu.  

7  Selvvalgt  Contribution to society  Flere studerende/kandidater 
Dimittend løn efter 5 år 
Antal virksomhedssamarbejder 
Erhvervs ph.d.’er 
VIPs medlemskab af eksterne bestyrelser, råd, 
nævn og udvalg 

Antal ifht nu. 
Løn ifht sektor. 
Giver udfordringer på datasiden. 
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>	 UDVIKLINGEN I ANTALLET AF STUDERENDE

>	 BEVILLINGSTILSAGN TIL FORSKNINGSPROJEKTER I 2011

>	 INDTÆGTSKILDER

1.0.	 VIRKSOMHEDSPROFIL

En unik mangfoldighed kendetegner CBS  
Forskning og undervisning sker inden for 
de klassiske ledelsesfag som finansiering, 
økonomi, regnskab, produktion, markeds-

føring, strategisk ledelse og organisation  
Men også fag, der placerer ’business’ i en 
bredere social, politisk og kulturel kon-
tekst er en væsentlig del af uddannelses- 

og forskningsporteføljen  CBS forener disse 
fag - dog altid med et erhvervsorienteret 
fokus og en forpligtelse om forskningsba-
seret uddannelse 

VIRKSOMHEDSPROFIL
Copenhagen Business School – Handelshøjskolen (CBS) er en 
selvejende institution med Ministeriet for Forskning, Innova-
tion og Videregående Uddannelser som resortministerium 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

2007 2008 2009 2010 2011

Master Diplom Kandidat Bachelor

CBS

57%

28%

33%

27%

2%
5%
5%

20%

8%

6%

9%

Gennemsnit alle
universiteter

Øvrige indtægter

Øvrige tilskud

Myndighedsopgaver

Eksterne midler

Forskning

Uddannelse

Der er høj efterspørgsel på CBS’ ud-
dannelse og forskning både nationalt 
og internationalt  Da en betydelig del 
af indkomsten kommer fra undervis-
ningssiden, og taxametertilskuddet er 
relativt lavt, er der en væsentlig udfor-
dring i at håndtere ubalancen mellem 
indkomst og udviklingspotentiale 

CBS har siden 2006 oplevet en massiv 
vækst i antallet af studerende  Væksten 
skyldes primært en betydelig stig-
ning i antallet af kandidatstuderende  
Der optages flere studerende med en 
bachelorgrad fra andre både danske og 
udenlandske universiteter og business 
schools, hvilket er en unik situation for 
et dansk universitet 

FORDELT PÅ UDDANNELSESNIVEAU

Cirka en tredjedel af CBS’ registrerede 
bevillingstilsagn vedrører projekter 
støttet af EU  Det afspejler en høj suc-
cesrate, da det gennem kvalitetssikring 
er lykkedes at styrke kvaliteten af de 

indsendte ansøgninger  Bevillingstil-
sagn fra Danmarks Grundforsknings-
fond på 48 mio  kr  medregnes ikke før 
kontrakten er underskrevet 

Ej stat
39%

EU
29%

Offentlig 4%

Stat
26%

Udland 2% 



3/43

1.0.	 VIRKSOMHEDSPROFIL

>	 FACTS & FIGURES

  2006  2007  2008  2009  2010

Antal studerende (bestand)
 Bachelor *  6 209  6 602  6 425  6 401  6 560
 Kandidat  5 861  6 194  6 083  6 761  7 635
 Diplom  2 585  2 552  3 052  3 163  3 034
 Executive  393  440  541  675  809

Antal CBS-studerende på udlandsophold  771  790  920  1 000  1 165
Antal udenlandske studerende (dagudd )  1 336  1 534  1 626  1 903  2 415

Antal ph d -studerende  174  168  189  192  202

Antal medarbejdere (headcount)**   1 897  1 960  2 330  2 385
 VIP (videnskabeligt personale)  -  500  530  566  594
 DVIP (deltidsansat videnskabeligt personale)  -  853  798  20  797
 TAP (teknisk og administrativt personale  549  544  632  662  628
 Studentermedhjælpere og eksamenstilsyn  297  329  362  403  366

Antal udenlandske forskere (ikke fastansatte)***  44  50  75  69  85

Antal udenlandske forskere fastansat på CBS****  20  21  25  26  68

Antal samarbejds- og udviklingsaftaler  360  361  367  390  329

Antal corporate partnere  19  24  23  23  20

*   bestanden er eksklusiv japansk propædeutik (1 års forudgående sprogundervisning før start på den egentlige 
uddannelse) 

** I 2009 er summen af VIP, DVIP og TAP 21 antal medarbejdere større end den anførte total på 2 330  Dette skyldes,  
 at nogle medarbejdere både tæller som TAP og VIP 
*** Antallet af udenlandske gæsteforskere med eller uden ansættelsesbrev, på ophold på CBS i mindst 1 måned    
   Implementeringen af et nyt HR-system og overvejelser omkring opgørelsesmetoden betyder, at vi har fået et 

højere antal udenlandske gæsteforskere i 2010 end de foregående år  Opgørelsen i 2008, 2009 og 2010 er inklusiv 
udenlandske ph d - studerende  CBS ændrede i forbindelse med den nye udviklingskontrakt definitionen på 
udenlandske gæsteforskere  Tallene dækker således i årene 2005-2007 antallet af ansatte udenlandske forskere 
med en ansættelsesperiode på mere end to måneder 

**** Stigningen i antallet af udenlandske forskere ansat på CBS i 2010 skyldes dels, at man i de foregående år ikke 
  har medtaget professorer med særlige opgaver som fastansatte, og dels, at der er blevet ansat flere udenlandske 

lektorer og professorer i 2010  Disse to faktorer medfører den markante stigning på over 50 % 
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2.0.	 LEDELSESBERETNING	-	GENEREL

ÅRETS	RESULTAT	

Forbruget i 2011 var væsentligt lavere end 
budgetteret  CBS er derfor kommet ud af 
2011 med et overskud på xx mio  kr  Resul-
tatet er markant højere end det budget-
terede overskud på 21 mio  kr  Årsagen til 
det lavere forbrug skal først og fremmest 
findes i den manglende rekruttering af 
videnskabelige medarbejdere  Usikkerhed 
om strategiens udmøntning og dermed 
behovet for konkrete forskerprofiler har 
betydet, at rekrutteringen blev sat i gang 
sent, og det har derfor ikke været muligt 
at afslutte det ønskede antal rekrutte-
ringer inden årets udgang  Samtidig har 
det, på visse områder, været vanskeligt at 
tiltrække kvalificerede lærekræfter  

INVESTERING	I	FREMTIDEN	

Som statsfinansieret institution skal CBS 
have en egenkapital, der gør det muligt at 
tilpasse sig udsving i bevillingerne  Derfor 
er der taget initiativ til en ny fireårig 
investeringsplan, der skal fungere som et 
styringsinstrument  Planen fokuserer især 
på det, der har vist sig at være udfordrin-
gen i 2011 – rekrutteringen af videnskabe-
ligt personale, som driver udviklingen af 
forsknings- og uddannelsesmiljøet   
For at understøtte væksten i uddannelses‐ 
og forskningsaktiviteterne er det nødven-
digt løbende at investere i campus, hvilket 

også er en del af investeringsplanen  
Det øgede aktivitetsniveau kræver en 
række forudsætninger  Blandt andet 
forudsætter det en forholdsvis moderat 
vækst i studenteroptaget på 4 % årligt  
Når globaliseringspuljen med udgangen 
af 2012 bortfalder, forudsættes det også, 
at CBS fortsat modtager midler svarende 
til minimum halvdelen af det beløb, som 
hidtil er modtaget fra globaliseringspuljen  
Endelig er det en forudsætning, at der sker 
en mindre forøgelse af eksternt finansie-
rede forskningsprojekter og indtægter fra 
HD og Master  

I planen er det indarbejdet, at CBS har 
muligheder for at tilpasse sig et lavere 
indtægtsniveau, selvom der sættes gang i 
en ambitiøs investeringsplan  

BUSINESS	IN	SOCIETY	PLATFORME	

I den reviderede strategi er Business in 
Society platformene fortsat et væsentligt 
element, der forpligter CBS til at levere 
viden om erhvervs- og samfundsmæs-
sige udfordringer  Det skal ske gennem et 
samarbejde med blandt andre topforskere, 
studerende, ledere og politiske beslut-
ningstagere 

I 2011 startede to platforme op inden for 
henholdsvis bæredygtighed (Sustainabi-
lity Platform) og offentligt-privat samspil 
(Public Private Platform)  De skal under-
søge samfundsmæssige udfordringer 
på tværs af blandt andet akademiske 
grænser  Samtidig skal de sikre, at CBS’ 
dimittender har adgang til regional og 
global forskningsbaseret viden inden for 
de pågældende områder  
Platformene skal være med til at opfylde 
CBS’ særlige forpligtelse til at producere 
forskningsbaseret viden til samfundet  
Mange politiske, markedsmæssige, sociale 
og kulturelle udfordringer kan ikke læn-
gere løses af den offentlige eller private 
sektor alene  Der er derfor et øget fokus 
på samarbejde mellem de to sektorer, 
og platformen inden for offentligt-privat 
samspil skal fungere som et videncenter, 
hvor erhvervsledere, politikere, forskere 
og borgere kan hente viden og udveksle 
synspunkter  

Ligeledes er bæredygtighed en af de store 
udfordringer i et moderne samfund  
Begrebet spænder over mange emner, 
for eksempel forurening, fattigdom, 
klimaforandringer, menneskerettigheder 
og virksomhedernes manglende sociale 
ansvar  Formålet med platformen inden 
for bæredygtighed er via forskning, uddan-
nelse og udadrettede aktiviteter at stille 
spørgsmål til, hvordan samspillet mellem 
de miljømæssige, sociale og økonomi-
ske aktiviteter påvirkes af og påvirker 
erhvervslivet  

Der blev taget initiativ til den første plat-
form, Creative Enterprise Design, i 2010, 
men den ikke kunne mobilisere tilstræk-
kelige faglige ressourcer  I 2011 beslut-
tede CBS derfor, at aktiviteterne inden 
for designområdet fortsætter, dog ikke i 
Business in Society-regi  

EXECUTIVE	MBA	

Uddannelsen er blevet fagligt fornyet for 
at kunne imødekomme de øgede krav til 
erhvervsledere i et turbulent, interna-
tionalt miljø  Det er sket på baggrund af 
en tæt dialog med tidligere deltagere og 
dansk erhvervsliv, og det betyder bl a , 
at CSR, innovation og entrepreneurship 
nu indgår i Executive MBA  Det nationale 
akkrediteringsråd godkendte uddannelsen 
i 2011  De første deltagere begynder på 
uddannelsen i september 2012  Professor 
Jesper Rangvid fra Institut for Finansiering 
er studieleder  

INTERNATIONALT	KVALITETSSTEMPEL	

I sommeren kulminerede en fire år lang 
proces  Det lykkedes at opnå den ameri-
kanske AACSB-akkreditering, og dermed 
også den såkaldte ’Triple Crown’  Foruden 
AACSB dækker den over den europæiske 
EQUIS- og den britiske AMBA-akkredite-
ring   Undervejs er strategi samt kvaliteten 
af forskere, undervisere og uddannel-
ser blevet vurderet af den amerikanske 
organisation The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business  AACSB 
er et stærkt kort at have på hånden, når 
CBS skal tiltrække udenlandske forskere, 
undervisere og studerende  Samtidig er 
akkrediteringen en fordel for dimittender, 
der vil skabe en international karriere  
Det amerikanske kvalitetsstempel er især 
afgørende i USA og i Asien   
I Norden er det kun CBS og Aalto Univer-
sity i Finland, der har alle tre akkredite-
ringer 

LEDELSESBERETNING - GENEREL

Fortsættes side 5 »

CBS har en særlig for-
pligtelse til at produ cere 
forskningsbaseret viden 
til samfundet  

For at understøtte væk-
sten i uddannelses- og 
forskningsaktiviteterne 
er det nødvendigt løben-
de at investere i campus  

Det nationale akkredi-
teringsråd godkendte 
den nye Executive MBA  
i 2011 
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SAUDER	SCHOOL	OF	BUSINESS	

CBS har indgået et strategisk partnerskab 
med Sauder School of Business ved Uni-
versity of British Columbia  Formålet er at 
styrke samarbejdet inden for forskning, 
uddannelsesforløb, udvekslingsaftaler for 
studerende og undervisere samt andre vi-
denskabelige aktiviteter  Aftalen fremmer 
desuden CBS’ omdømme internationalt  

Som det første initiativ besøgte en gruppe 
alumner og studerende fra Sauders Health 
Care Executive MBA-uddannelse CBS i 
løbet af sommeren  De deltog i forelæs-

ninger og hentede viden om blandt andet 
ledelsesformer og politikker inden for det 
danske sundhedssystem, som står over 
for mange af de samme udfordringer som 
sundhedssystemet i British Columbia gør 
Hvis partnerskabet skal have den ønskede 
effekt, kræver det investeringer fra begge 
sider  For at sikre den ønskede effekt har 
både CBS og Sauder School of Business 
kickstartet partnerskabet med en inve-
stering på 200 000 dollars  Beløbet skal 
bruges til forsknings- og undervisnings-
initiativer, blandt andet rejseaktiviteter og 
studiebesøg  

ALLIANCE	SKAL	STYRKE	DANSK	VÆKST	

Sammen med Danmarks Tekniske Univer-
sitet og Københavns Universitet har CBS 
skabt alliancen ’Copenhagen Innovation 
and Entrepreneurship Lab’ (CIEL)  CIEL 
blev indviet i september og skal fremme 
de studerendes evner og lyst til at omsæt-
te deres faglighed til entreprenante tiltag, 
der skaber værdi i samfundet  Alliancen 
skal sikre de bedste samarbejdsmulighe-
der for studerende og forskere på tværs af 

universiteterne  Både mellem hinanden 
men også med virksomheder  Det kan ske 
gennem matchmaking, projekter, kurser 
og programmer  I 2011 blev der sat gang i 
de første pilotforsøg med undervisning i 
entrepreneurskab på adjunktuddannelsen  

Et andet eksempel på samarbejdet mellem 
de tre universitetet er kandidatuddannel-
sen i bioentrepreneurskab, som blev god-
kendt af det nationale akkrediteringsråd i 
2011  Uddannelsen kombinerer biotekno-
logi med entrepreneurskab og optager de 
første studerende i sommeren 2012 

Fortsat fra side 4 »

AACSB er et stærkt kort 
at have på hånden, når 
CBS skal tiltrække uden-
landske forskere, under-
visere og studerende  

Kandidatuddannelsen 
i bioentrepreneurskab 
blev godkendt af det  
nationale akkrediterings-
råd i 2011 
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INTERNATIONAL	AKKREDITERING	OG	RANKING

INTERNATIONAL	AKKREDITERING	OG	RANKING

Fortsættes side X »

FINANCIAL	TIMES	

Årlig rangliste over fire områder: Full-time 
MBA, Master in Management, Executive 
MBA og Executive education  På baggrund 
af de fire områder laves desuden en rank-
ing over europæiske business schools  CBS 
har hidtil alene deltaget med Master in 
Management og Executive MBA men vil fra 
2012 desuden deltage med full-time MBA 

WALL	STREET	JOURNAL	

Et-årige MBA-uddannelser blev i 2009 
listet i forhold til hinanden på baggrund af 
kursisternes vurderinger  

THE	ECONOMIST	

Economist foretager en årlig rangliste af 
full-time MBA 

QS	TOP	BUSINESS	SCHOOLS	IN	EUROPE	

Quacquarelli Symonds Ltd lister business 
schools i forhold til hinanden på baggrund 
af rekrutterende lederes bedømmelser af 
MBA-dimittender 

UTD	TOP	100	BUSINESS	SCHOOL	
RESEARCH	RANKINGS	

UT Dallas School of Management lister 
universiteter i forhold til hinanden på 
baggrund af publikationer i 24 ledende 
business-tidsskrifter 

>	 FAKTA

CBS er det danske medlem af CEMS 
(The Global Alliance in Management 
Education) og medlem af PIM (Partners-
hip in International Management)  

I 2011 blev CBS for første gang akkredi-
teret af AACSB (The Association to Ad-
vance Collegiate Schools of Business)  

Akkrediteringen gælder de næste fem 
år  CBS er i forvejen akkrediteret af 
AMBA (Association of MBAs) frem til 
2012 og af EQUIS (European Quality 
Improvement System) frem til 2015  

>	 FACTS & FIGURES

  2007  2008  2009  2010  2011

Financial Times
Masters in Management
 CEMS MIM  2  3  1  2 2
 Master in General Management*  20  22  22  22 38
EMBA
 Verden  62  69  58  47 76
 Europa  22  26  18  21 29
European Business Schools  37  37  31  23 40

Wall Street Journal
Full-time MBA
 Verden    12

Economist
Full-time MBA
 Verden     98 83
 Europa     35 29

QS Top Business Schools in Europe
Full-time MBA
Europa     17 11

UTD Top 100 Business School
Research Rankings
 Verden     94 91
 Europa     6 6

Long Range Planning
 Verden   93
 Ikke USA   26
 Europa   11

Beyond Grey Pinstripes
 Verden  41   62  43
 Europa  5   8  8

Eduniversal
 Verden   2  3  3 3
 Europa   1  2  2 2

Webometrics
 Verden   2  3  5 5
 Europa   1  1  1 2

*) 6 cand.merc.-linjer inden for General Management

LONG	RANGE	PLANNING	

Førende internationalt tidsskrift, der har 
listet basisforskning inden for management 

BEYOND	GREY	PINSTRIPES	

Aspen Institute i USA måler fokus på cor-
porate social responsibility og miljøfokus i 
pensum på Executive MBA-uddannelser 

EDUNIVERSAL	

Eduniversal, som er en del af det franske 
konsulentfirma SMBG har udarbejdet en 

liste over business schools, hvor institu-
tionernes internationale betydning samt 
prestige listes i forhold til hinanden 

RANKING	WEB	OF	WORLD		
BUSINESS	SCHOOLS	

Cybermetrics Lab, som er en del af den 
største offentlige forskningsinstitution i 
Spanien, CSIC, måler webtilstedeværelsen 
og den digitale tilgængelighed af 1 500 
business schools’ forskningspublikationer 
og tilsvarende akademiske materialer for 
at afdække institutionernes synlighed og 
indflydelse på globalt plan 



7/43

2.0.	 LEDELSESBERETNING	-	FORSKNING

GRUNDFORSKNINGSCENTER	

Mulighed for at stimulere det danske, 
finansielle miljø 

KVALITETSSIKRING	

Evaluering af World Class Research  
Environments 

REKRUTTERING	AF	VIDENSKABELIGE	
MEDARBEJDERE	

Rekruttering er i gang  Det er ikke lykkes 
at få afsluttet det forventede antal ansæt-
telser i 2011, men arbejdet fortsætter  

Illustration
Tabel/grafik over VIP-årsværk for de  
seneste 5 år
Tabel/grafik for forventet udvikling i  
rekruttering af VIP og ph d 
Tabel/grafik over udvikling i antallet af 
internationale VIP

FORSKNINGSSTØTTE	

Omstrukturering er foretaget for at give 
bedre service til forskere  Der har været 
udfordringer ved omstruktureringen  

Illustration
Tabel/grafik over bevillingstilsagn (opgjort 
på kilde) pr  VIP-årsværk

FORSKERUDDANNELSE	

Ph d ’ere ift  VIP-årsværk 

Illustration
Tabel/grafik over ph d  pr  VIP-årsværk 
sammenlignet med de øvrige universiteter 
(samfundsvidenskab) 

INSTITUTPROFILER	

Oversigt over alle institutternes profiler 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Tonectusam repello rerferro volute pro-
vide bitium autatiam asperch ilibus ma 
autasintem qui officipsam que aperrov 
iduntion estia voluptis ipis illacernat hil 
illuptum dignisit, sit que mod quibus eos 
autemolore eicabo  Ut am ullor samet 
esequia volorem perferum rereictio explit, 
volupta exeri at accaepe litiust ibustios 
sae  Udae  Ut harumqu odipsa nobis num 
harit fuga  Id quatis dolendiaerum et, sit 
opti siminit occus 

Em quatquisci re mod eostibea que vid 
unto dit pa dolore re volupiet et, conse-
quat facid que volorumquiae eos comniet 
rem aut eatiunt iatiur, omnimus 
Sed molor aut landia dolupiciur, nit as 
doles alitam, odis is re ne venienetur as 
inctatur ad ut pa sectur aciusdae dita 
dolor simporenis ut estis eatus aut quunt 
vendel iliquate nem volupta tenihil mol-
laci blates rectotat viduciis asse vendis 
eturit, is aut facerrum quidusam rem es-
sit, con preic temquia voluptatus sit volor 
molupti unturiorum vel eum andandit mo 
doluptate nem vent voluptas volum dolo-
rum exere nos eatquid et hil ipsam veliti 
inctem es quam explis essimil itaquis 
eatquas sequid que pedit volore 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Veribus, ulpa sant dis accum facea pa 
natum reserio consene plitae maio cus re 
late nia int quatur, es eum que consequist 
aut et lamet poreriam nonsequi assimaio 
intiae solupta sperspit la volest, conseque 
ex es et aborpor arupta dolorate volent 
illorio quos dis alitatiis eseque vellam res 
asped quatur sam ut quo quiam non-
ectem et volupta perferore estium rerum 
id quidenistia est pore, utemqui asseq-
uissum untium adi volupta con prat aut 
volora niet et audios magnimincte nobis-
sum quam facepta quidestium velitatur 
autetur minctem eostectur minto occum 
assum imoste nam rehendelia doluption 
nesequidi volorep erorpor eicipsa me-
tur? Quis rescima ximusantur si as esti 
voluptat dolore mi, quis etur maion eum 
remolupis sus, vitem sunt fuga  Bernati 
beaquo omnis natempore aut magnis ma 
dis maionsequae porerit ationes modi 
corrovitia comnit, volorehenda vel ipsum 
fugias minci dolorem oluptaq uaspelibus 
minihil lessitem ut venis et abo  

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Nobis in nobit, ut ulparch iciatur, ium 
nonsed que nulloreped est pe ius velecae 
et volorehent officillaut voluptae pro ipsae 
peliciendi omnimil modi corporunt fugitis 
antotatque estota niscidu cipsam quiam, 
cusdam quidebis ius volentur, sequi odit 
anditecea cusdam corum remposa ndunti-
beat aut autemporeni veribus sita seque 
parum eos dernam venit molo videllit 
estrum volorero eaquias nectem ut hili

FORSKNING 
Ximus endest ium acercius, ius apel id qui renis netur 
asped min nusdae vel mos quo invel in prenim aut ma iunt 
ut autatin velenit re por aut escilig niendic imenihita

Tempossunt endam ipiet 
mi, tenis explit faccum 
reprovid quamet volup-
tiis dunt labor aces re, 
untiurias utaero con-
sequam im iliciet pra 
nihicius eat vella elent 
ra que as eaturio mod ut 
audiorro volorep ernati 
alictor eperio  Vid qua-
turerum hil eum re in 
essi volenihillo to

>	 IS ET UT ET QUATUR ADITAS

Mus ament, sunt molest ut

Ipsam, volupta teturit, neturer ibusame 
magnit volor magnitatium la volor 
sam, eleseque num dolor arum nonsed 
untinientem repedi dendae eseri odione 
vero idendae mi, volecte pliatusae nis 
sim as ad et repe sentiuntis cuptatum 
nonsequatur at laboren ecepro omni-
mus ament, sunt molest ut utet alis 
asit, unt, experrum videlisitio essenis 
quis diti blabo  Nam faci odiore dolorep 
ratureresed qui dis volupit iorernam 
reprovitas as vollo imolessimus 

Fortsættes side X »
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2.0.	 LEDELSESBERETNING	-	UDDANNELSE

ENGAGE	–	DET	ERHVERVSRETTEDE	
BACHELORFORLØB	

Aftaler med virksomheder og partner-
universiteter er faldet på plads i 2011  
Finansiering fra virksomhederne  Klar til 
at optage de første studerende i 2012  

ANSØGERE	

Vækst i antallet af internationale ansø-
gere 
Vækst på kandidatuddannelserne skyldes 
især studerende med en baggrund fra et 
andet dansk eller udenlandsk universitet 
eller business school  

Illustration
Tabel/grafik over bacheloroptag og –ansø-
gere
Tabel/grafik over fordelingen af CBS’ere og 
bachelorer udefra
Tabel/grafik over udenlandske ansøgere 
(både kandidat og bachelor)

SATSNING	PÅ	IKT	

Moderne læring foregår ikke kun i traditio-
nelle klasseværelser 

TAXAMETERTILSKUD	

Øget undervisning og aktivitet, men alle 
midler er ikke nået at blive anvendt 

Illustration
Tabel over VIP og DVIP årsværk, der under-
viser, sammenholdt med STÅ 

UDDANNELSER	

Oversigt over alle uddannelser 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Tonectusam repello rerferro volute pro-
vide bitium autatiam asperch ilibus ma 
autasintem qui officipsam que aperrov 
iduntion estia voluptis ipis illacernat hil 
illuptum dignisit, sit que mod quibus eos 
autemolore eicabo  Ut am ullor samet 
esequia volorem perferum rereictio explit, 
volupta exeri at accaepe litiust ibustios 
sae  Udae  Ut harumqu odipsa nobis num 
harit fuga  Id quatis dolendiaerum et, sit 
opti siminit occus 

Em quatquisci re mod eostibea que vid 
unto dit pa dolore re volupiet et, conse-
quat facid que volorumquiae eos comniet 
rem aut eatiunt iatiur, omnimus 
Sed molor aut landia dolupiciur, nit as 
doles alitam, odis is re ne venienetur as 
inctatur ad ut pa sectur aciusdae dita 
dolor simporenis ut estis eatus aut quunt 
vendel iliquate nem volupta tenihil mol-
laci blates rectotat viduciis asse vendis 
eturit, is aut facerrum quidusam rem es-
sit, con preic temquia voluptatus sit volor 
molupti unturiorum vel eum andandit mo 
doluptate nem vent voluptas volum dolo-
rum exere nos eatquid et hil ipsam veliti 
inctem es quam explis essimil itaquis 
eatquas sequid que pedit volore 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Veribus, ulpa sant dis accum facea pa 
natum reserio consene plitae maio cus re 
late nia int quatur, es eum que consequist 
aut et lamet poreriam nonsequi assimaio 
intiae solupta sperspit la volest, conseque 
ex es et aborpor arupta dolorate volent 
illorio quos dis alitatiis eseque vellam res 
asped quatur sam ut quo quiam non-
ectem et volupta perferore estium rerum 
id quidenistia est pore, utemqui asseq-
uissum untium adi volupta con prat aut 
volora niet et audios magnimincte nobis-
sum quam facepta quidestium velitatur 
autetur minctem eostectur minto occum 
assum imoste nam rehendelia doluption 
nesequidi volorep erorpor eicipsa me-
tur? Quis rescima ximusantur si as esti 
voluptat dolore mi, quis etur maion eum 
remolupis sus, vitem sunt fuga  Bernati 
beaquo omnis natempore aut magnis ma 
dis maionsequae porerit ationes modi 
corrovitia comnit, volorehenda vel ipsum 
fugias minci dolorem oluptaq uaspelibus 
minihil lessitem ut venis et abo  

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Nobis in nobit, ut ulparch iciatur, ium 
nonsed que nulloreped est pe ius velecae 
et volorehent officillaut voluptae pro ipsae 
peliciendi omnimil modi corporunt fugitis 
antotatque estota niscidu cipsam quiam, 
cusdam quidebis ius volentur, sequi odit 
anditecea cusdam corum remposa ndunti-
beat aut autemporeni veribus sita seque 
parum eos dernam venit molo videllit 
estrum volorero eaquias nectem ut hili

UDDANNELSE 
Ximus endest ium acercius, ius apel id qui renis netur 
asped min nusdae vel mos quo invel in prenim aut ma iunt 
ut autatin velenit re por aut escilig niendic imenihita

Tempossunt endam ipiet 
mi, tenis explit faccum 
reprovid quamet volup-
tiis dunt labor aces re, 
untiurias utaero con-
sequam im iliciet pra 
nihicius eat vella elent 
ra que as eaturio mod ut 
audiorro volorep ernati 
alictor eperio  Vid qua-
turerum hil eum re in 
essi volenihillo to

>	 IS ET UT ET QUATUR ADITAS

Mus ament, sunt molest ut

Ipsam, volupta teturit, neturer ibusame 
magnit volor magnitatium la volor 
sam, eleseque num dolor arum nonsed 
untinientem repedi dendae eseri odione 
vero idendae mi, volecte pliatusae nis 
sim as ad et repe sentiuntis cuptatum 
nonsequatur at laboren ecepro omni-
mus ament, sunt molest ut utet alis 
asit, unt, experrum videlisitio essenis 
quis diti blabo  Nam faci odiore dolorep 
ratureresed qui dis volupit iorernam 
reprovitas as vollo imolessimus 

Fortsættes side X »
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ÅRETS	RESULTAT		

Fokus på lavere forbrug end budgetteret 
samt investeringsplan 

ADMINISTRATIV	REORGANISERING	

Ansættelsesstop samt forårets afskedigel-
ser af administrativt personale  
Centrale funktioner har fået tilført res-
sourcer fra decentrale funktioner  
 

ANALYSE	AF	STUDIEADMINISTRATIONEN	

Tre konkrete resultater af analysen, der er 
foretaget i 2011: One Point Entry, proces-
sen for skema- og eksamensplanlægning 
samt fordelingen af opgaver mellem stu-
dieadministrationen og institutterne 

BOLIGFORHOLD	FOR	
INTERNATIONALE	STUDERENDE	

Udfordringer ift  at tilbyde internationale 
studerende bolig  Boligtilbud er et nød-
vendigt for at kunne tilbyde en attraktiv 
plads 

CAMPUS	

Investering i campus er en del af den fire-
årige investeringsplan  Fremtidigt behov 
for flere undervisningslokaler og kontorer  

Illustration
Tabel/grafik over estimering af behovet 
for arbejdspladser på CBS for 2012 og 
fremefter
Tabel/grafik over beregning af m2-behov 
for undervisningslokaler

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Tonectusam repello rerferro volute pro-
vide bitium autatiam asperch ilibus ma 
autasintem qui officipsam que aperrov 
iduntion estia voluptis ipis illacernat hil 
illuptum dignisit, sit que mod quibus eos 
autemolore eicabo  Ut am ullor samet 
esequia volorem perferum rereictio explit, 
volupta exeri at accaepe litiust ibustios 
sae  Udae  Ut harumqu odipsa nobis num 
harit fuga  Id quatis dolendiaerum et, sit 
opti siminit occus 

Em quatquisci re mod eostibea que vid 
unto dit pa dolore re volupiet et, conse-
quat facid que volorumquiae eos comniet 
rem aut eatiunt iatiur, omnimus 
Sed molor aut landia dolupiciur, nit as 
doles alitam, odis is re ne venienetur as 
inctatur ad ut pa sectur aciusdae dita 
dolor simporenis ut estis eatus aut quunt 
vendel iliquate nem volupta tenihil mol-
laci blates rectotat viduciis asse vendis 
eturit, is aut facerrum quidusam rem es-
sit, con preic temquia voluptatus sit volor 
molupti unturiorum vel eum andandit mo 
doluptate nem vent voluptas volum dolo-
rum exere nos eatquid et hil ipsam veliti 
inctem es quam explis essimil itaquis 
eatquas sequid que pedit volore 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Veribus, ulpa sant dis accum facea pa 
natum reserio consene plitae maio cus re 
late nia int quatur, es eum que consequist 
aut et lamet poreriam nonsequi assimaio 
intiae solupta sperspit la volest, conseque 
ex es et aborpor arupta dolorate volent 
illorio quos dis alitatiis eseque vellam res 
asped quatur sam ut quo quiam non-
ectem et volupta perferore estium rerum 
id quidenistia est pore, utemqui asseq-
uissum untium adi volupta con prat aut 
volora niet et audios magnimincte nobis-
sum quam facepta quidestium velitatur 
autetur minctem eostectur minto occum 
assum imoste nam rehendelia doluption 
nesequidi volorep erorpor eicipsa me-
tur? Quis rescima ximusantur si as esti 
voluptat dolore mi, quis etur maion eum 
remolupis sus, vitem sunt fuga  Bernati 
beaquo omnis natempore aut magnis ma 
dis maionsequae porerit ationes modi 
corrovitia comnit, volorehenda vel ipsum 
fugias minci dolorem oluptaq uaspelibus 
minihil lessitem ut venis et abo  

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Nobis in nobit, ut ulparch iciatur, ium 
nonsed que nulloreped est pe ius velecae 
et volorehent officillaut voluptae pro ipsae 
peliciendi omnimil modi corporunt fugitis 
antotatque estota niscidu cipsam quiam, 
cusdam quidebis ius volentur, sequi odit 
anditecea cusdam corum remposa ndunti-
beat aut autemporeni veribus sita seque 
parum eos dernam venit molo videllit 
estrum volorero eaquias nectem ut hili

ADMINISTRATION 
Ximus endest ium acercius, ius apel id qui renis netur 
asped min nusdae vel mos quo invel in prenim aut ma iunt 
ut autatin velenit re por aut escilig niendic imenihita

Tempossunt endam ipiet 
mi, tenis explit faccum 
reprovid quamet volup-
tiis dunt labor aces re, 
untiurias utaero con-
sequam im iliciet pra 
nihicius eat vella elent 
ra que as eaturio mod ut 
audiorro volorep ernati 
alictor eperio  Vid qua-
turerum hil eum re in 
essi volenihillo to

>	 IS ET UT ET QUATUR ADITAS

Mus ament, sunt molest ut

Ipsam, volupta teturit, neturer ibusame 
magnit volor magnitatium la volor 
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2.0.	 LEDELSESBERETNING	-	FORMIDLING

FORSKNINGSPUBLICERING	

Afventer tal for tendenser i 2011  Klar 
primo februar 

PRISER	

FUHU’s forsknings-, formidlings- og un-
dervisningspriser  
 

DEN	OFFENTLIGE	DEBAT	

Status på presseklip og formidlingsarran-
gementer 

Illustration
Tabel/grafik over besøg på Experts@CBS
Tabel/grafik over antal presseklip
Tabel/grafik over antal formidlingsarran-
gementer
Tabel/grafik over antal formidlingsartikler

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Tonectusam repello rerferro volute pro-
vide bitium autatiam asperch ilibus ma 
autasintem qui officipsam que aperrov 
iduntion estia voluptis ipis illacernat hil 
illuptum dignisit, sit que mod quibus eos 
autemolore eicabo  Ut am ullor samet 
esequia volorem perferum rereictio explit, 
volupta exeri at accaepe litiust ibustios 
sae  Udae  Ut harumqu odipsa nobis num 
harit fuga  Id quatis dolendiaerum et, sit 
opti siminit occus 

Em quatquisci re mod eostibea que vid 
unto dit pa dolore re volupiet et, conse-
quat facid que volorumquiae eos comniet 
rem aut eatiunt iatiur, omnimus 
Sed molor aut landia dolupiciur, nit as 
doles alitam, odis is re ne venienetur as 
inctatur ad ut pa sectur aciusdae dita 
dolor simporenis ut estis eatus aut quunt 
vendel iliquate nem volupta tenihil mol-
laci blates rectotat viduciis asse vendis 
eturit, is aut facerrum quidusam rem es-
sit, con preic temquia voluptatus sit volor 
molupti unturiorum vel eum andandit mo 
doluptate nem vent voluptas volum dolo-
rum exere nos eatquid et hil ipsam veliti 
inctem es quam explis essimil itaquis 
eatquas sequid que pedit volore 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Veribus, ulpa sant dis accum facea pa 
natum reserio consene plitae maio cus re 
late nia int quatur, es eum que consequist 
aut et lamet poreriam nonsequi assimaio 
intiae solupta sperspit la volest, conseque 
ex es et aborpor arupta dolorate volent 
illorio quos dis alitatiis eseque vellam res 
asped quatur sam ut quo quiam non-
ectem et volupta perferore estium rerum 
id quidenistia est pore, utemqui asseq-
uissum untium adi volupta con prat aut 
volora niet et audios magnimincte nobis-
sum quam facepta quidestium velitatur 
autetur minctem eostectur minto occum 
assum imoste nam rehendelia doluption 
nesequidi volorep erorpor eicipsa me-
tur? Quis rescima ximusantur si as esti 
voluptat dolore mi, quis etur maion eum 
remolupis sus, vitem sunt fuga  Bernati 
beaquo omnis natempore aut magnis ma 
dis maionsequae porerit ationes modi 
corrovitia comnit, volorehenda vel ipsum 
fugias minci dolorem oluptaq uaspelibus 
minihil lessitem ut venis et abo  

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Nobis in nobit, ut ulparch iciatur, ium 
nonsed que nulloreped est pe ius velecae 
et volorehent officillaut voluptae pro ipsae 
peliciendi omnimil modi corporunt fugitis 
antotatque estota niscidu cipsam quiam, 
cusdam quidebis ius volentur, sequi odit 
anditecea cusdam corum remposa ndunti-
beat aut autemporeni veribus sita seque 
parum eos dernam venit molo videllit 
estrum volorero eaquias nectem ut hili

FORMIDLING 
Ximus endest ium acercius, ius apel id qui renis netur 
asped min nusdae vel mos quo invel in prenim aut ma iunt 
ut autatin velenit re por aut escilig niendic imenihita

Tempossunt endam ipiet 
mi, tenis explit faccum 
reprovid quamet volup-
tiis dunt labor aces re, 
untiurias utaero con-
sequam im iliciet pra 
nihicius eat vella elent 
ra que as eaturio mod ut 
audiorro volorep ernati 
alictor eperio  Vid qua-
turerum hil eum re in 
essi volenihillo to

>	 IS ET UT ET QUATUR ADITAS

Mus ament, sunt molest ut

Ipsam, volupta teturit, neturer ibusame 
magnit volor magnitatium la volor 
sam, eleseque num dolor arum nonsed 
untinientem repedi dendae eseri odione 
vero idendae mi, volecte pliatusae nis 
sim as ad et repe sentiuntis cuptatum 
nonsequatur at laboren ecepro omni-
mus ament, sunt molest ut utet alis 
asit, unt, experrum videlisitio essenis 
quis diti blabo  Nam faci odiore dolorep 
ratureresed qui dis volupit iorernam 
reprovitas as vollo imolessimus 

Fortsættes side X »



11/43

3.0.	 UNIVERSITY	GOVERNANCE

Volestium quat  Obis veria sim quaeperit, 
as sitat magniam fugitia tiorerr ovitaq-
uam, cus dolorempor alignitatius earchi-
tatia dolorendi ommo et eum remolecum 
fuga  Ficilitat 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Alis aut haruptates di amusamus ad 
mosa con rem lant, siti comnihicim re 
nonsecus eari te nam, ipienimod utet que 
cus quibus aut utatibus, ipsundes idemper 
estrundae iunt est, autem nus ium ut 
doluptam quo ium dunt velest, quia aut 
debistium accaborest dolenihil inulluptate 
ipsapis sequis volorem qui sit ut as dolor-
iberio consed eariant plandandit faccaer 
ferum, non perum fuga  Elendam, quos re 
omniat 

Volestium quat  Obis veria sim quaeperit, 
as sitat magniam fugitia tiorerr ovitaq-
uam, cus dolorempor alignitatius earchi-
tatia dolorendi ommo et eum remolecum 
fuga  Ficilitat 

Unt dest, quaspicilis quo ilitati nos 
vendebis pe porit ulpa nullupta dici aut 
reprovi tiorio qui dollaboris non es volor-
rum et lit acea cor magnat et offic torera-
erios exerumquam, sit veri nobis quam, 
corepudam, omnienderum entior as adissi 
sus mostotat aut quo to vellum voluptam 
el incilib usaecus doleniendunt occum qui 
rem rempore icimini ssenisq uiandit rest, 
sit doluptatia quid ma plitat laut percime 
eos ea nus dolupta tatecea consendi 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Tonectusam repello rerferro volute pro-
vide bitium autatiam asperch ilibus ma 
autasintem qui officipsam que aperrov 
iduntion estia voluptis ipis illacernat hil 
illuptum dignisit, sit que mod quibus eos 
autemolore eicabo  Ut am ullor samet 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Tonectusam repello rerferro volute pro-
vide bitium autatiam asperch ilibus ma 
autasintem qui officipsam que aperrov 
iduntion estia voluptis ipis illacernat hil 
illuptum dignisit, sit que mod quibus eos 
autemolore eicabo  Ut am ullor samet 
esequia volorem perferum rereictio explit, 
volupta exeri at accaepe litiust ibustios 
sae  Udae  Ut harumqu odipsa nobis num 
harit fuga  Id quatis dolendiaerum et, sit 
opti siminit occus 

Em quatquisci re mod eostibea que vid 
unto dit pa dolore re volupiet et, conse-
quat facid que volorumquiae eos comniet 
rem aut eatiunt iatiur, omnimus 
Sed molor aut landia dolupiciur, nit as 
doles alitam, odis is re ne venienetur as 
inctatur ad ut pa sectur aciusdae dita 
dolor simporenis ut estis eatus aut quunt 
vendel iliquate nem volupta tenihil mol-
laci blates rectotat viduciis asse vendis 
eturit, is aut facerrum quidusam rem es-
sit, con preic temquia voluptatus sit volor 
molupti unturiorum vel eum andandit mo 
doluptate nem vent voluptas volum dolo-
rum exere nos eatquid et hil ipsam veliti 
inctem es quam explis essimil itaquis 
eatquas sequid que pedit volore 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Veribus, ulpa sant dis accum facea pa 
natum reserio consene plitae maio cus re 
late nia int quatur, es eum que consequist 
aut et lamet poreriam nonsequi assimaio 
intiae solupta sperspit la volest, conseque 
ex es et aborpor arupta dolorate volent 
illorio quos dis alitatiis eseque vellam res 
asped quatur sam ut quo quiam non-
ectem et volupta perferore estium rerum 
id quidenistia est pore, utemqui asseq-
uissum untium adi volupta con prat aut 
volora niet et audios magnimincte nobis-
sum quam facepta quidestium velitatur 
autetur minctem eostectur minto occum 
assum imoste nam rehendelia doluption 
nesequidi volorep erorpor eicipsa me-
tur? Quis rescima ximusantur si as esti 
voluptat dolore mi, quis etur maion eum 
remolupis sus, vitem sunt fuga  Bernati 
beaquo omnis natempore aut magnis ma 
dis maionsequae porerit ationes modi 
corrovitia comnit, volorehenda vel ipsum 
fugias minci dolorem oluptaq uaspelibus 
minihil lessitem ut venis et abo  

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Nobis in nobit, ut ulparch iciatur, ium 
nonsed que nulloreped est pe ius velecae 
et volorehent officillaut voluptae pro ipsae 
peliciendi omnimil modi corporunt fugitis 
antotatque estota niscidu cipsam quiam, 
cusdam quidebis ius volentur, sequi odit 
anditecea cusdam corum remposa ndunti-
beat aut autemporeni veribus sita seque 
parum eos dernam venit molo videllit 
estrum volorero eaquias nectem ut hili

UNIVERSITY GOVERNANCE
Ximus endest ium acercius, ius apel id qui renis netur 
asped min nusdae vel mos quo invel in prenim aut ma iunt 
ut autatin velenit re por aut escilig niendic imenihita

Tempossunt endam ipiet 
mi, tenis explit faccum 
reprovid quamet volup-
tiis dunt labor aces re, 
untiurias utaero con-
sequam im iliciet pra 
nihicius eat vella elent 
ra que as eaturio mod ut 
audiorro volorep ernati 
alictor eperio  Vid qua-
turerum hil eum re in 
essi volenihillo to

>	 IS ET UT ET QUATUR ADITAS

Mus ament, sunt molest ut

Ipsam, volupta teturit, neturer ibusame 
magnit volor magnitatium la volor 
sam, eleseque num dolor arum nonsed 
untinientem repedi dendae eseri odione 
vero idendae mi, volecte pliatusae nis 
sim as ad et repe sentiuntis cuptatum 
nonsequatur at laboren ecepro omni-
mus ament, sunt molest ut utet alis 
asit, unt, experrum videlisitio essenis 
quis diti blabo  Nam faci odiore dolorep 
ratureresed qui dis volupit iorernam 
reprovitas as vollo imolessimus 

Fortsættes side X »

Cae Lorendipsunt at 
aciis es sim estinis mo 
optiusdandi niet 
tionsed most la alibus 



12/43

4.0.	 PÅTEGNINGER

Volestium quat  Obis veria sim quaeperit, 
as sitat magniam fugitia tiorerr ovitaq-
uam, cus dolorempor alignitatius earchi-
tatia dolorendi ommo et eum remolecum 
fuga  Ficilitat 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Alis aut haruptates di amusamus ad 
mosa con rem lant, siti comnihicim re 
nonsecus eari te nam, ipienimod utet que 
cus quibus aut utatibus, ipsundes idemper 
estrundae iunt est, autem nus ium ut 
doluptam quo ium dunt velest, quia aut 
debistium accaborest dolenihil inulluptate 
ipsapis sequis volorem qui sit ut as dolor-
iberio consed eariant plandandit faccaer 
ferum, non perum fuga  Elendam, quos re 
omniat 

Volestium quat  Obis veria sim quaeperit, 
as sitat magniam fugitia tiorerr ovitaq-
uam, cus dolorempor alignitatius earchi-
tatia dolorendi ommo et eum remolecum 
fuga  Ficilitat 

Unt dest, quaspicilis quo ilitati nos 
vendebis pe porit ulpa nullupta dici aut 
reprovi tiorio qui dollaboris non es volor-
rum et lit acea cor magnat et offic torera-
erios exerumquam, sit veri nobis quam, 
corepudam, omnienderum entior as adissi 
sus mostotat aut quo to vellum voluptam 
el incilib usaecus doleniendunt occum qui 
rem rempore icimini ssenisq uiandit rest, 
sit doluptatia quid ma plitat laut percime 
eos ea nus dolupta tatecea consendi 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Tonectusam repello rerferro volute pro-
vide bitium autatiam asperch ilibus ma 
autasintem qui officipsam que aperrov 
iduntion estia voluptis ipis illacernat hil 
illuptum dignisit, sit que mod quibus eos 
autemolore eicabo  Ut am ullor samet 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Tonectusam repello rerferro volute pro-
vide bitium autatiam asperch ilibus ma 
autasintem qui officipsam que aperrov 
iduntion estia voluptis ipis illacernat hil 
illuptum dignisit, sit que mod quibus eos 
autemolore eicabo  Ut am ullor samet 
esequia volorem perferum rereictio explit, 
volupta exeri at accaepe litiust ibustios 
sae  Udae  Ut harumqu odipsa nobis num 
harit fuga  Id quatis dolendiaerum et, sit 
opti siminit occus 

Em quatquisci re mod eostibea que vid 
unto dit pa dolore re volupiet et, conse-
quat facid que volorumquiae eos comniet 
rem aut eatiunt iatiur, omnimus 
Sed molor aut landia dolupiciur, nit as 
doles alitam, odis is re ne venienetur as 
inctatur ad ut pa sectur aciusdae dita 
dolor simporenis ut estis eatus aut quunt 
vendel iliquate nem volupta tenihil mol-
laci blates rectotat viduciis asse vendis 
eturit, is aut facerrum quidusam rem es-
sit, con preic temquia voluptatus sit volor 
molupti unturiorum vel eum andandit mo 
doluptate nem vent voluptas volum dolo-
rum exere nos eatquid et hil ipsam veliti 
inctem es quam explis essimil itaquis 
eatquas sequid que pedit volore 

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Veribus, ulpa sant dis accum facea pa 
natum reserio consene plitae maio cus re 
late nia int quatur, es eum que consequist 
aut et lamet poreriam nonsequi assimaio 
intiae solupta sperspit la volest, conseque 
ex es et aborpor arupta dolorate volent 
illorio quos dis alitatiis eseque vellam res 
asped quatur sam ut quo quiam non-
ectem et volupta perferore estium rerum 
id quidenistia est pore, utemqui asseq-
uissum untium adi volupta con prat aut 
volora niet et audios magnimincte nobis-
sum quam facepta quidestium velitatur 
autetur minctem eostectur minto occum 
assum imoste nam rehendelia doluption 
nesequidi volorep erorpor eicipsa me-
tur? Quis rescima ximusantur si as esti 
voluptat dolore mi, quis etur maion eum 
remolupis sus, vitem sunt fuga  Bernati 
beaquo omnis natempore aut magnis ma 
dis maionsequae porerit ationes modi 
corrovitia comnit, volorehenda vel ipsum 
fugias minci dolorem oluptaq uaspelibus 
minihil lessitem ut venis et abo  

OBIS	VERIA	SIM	QUAEPERI	

Nobis in nobit, ut ulparch iciatur, ium 
nonsed que nulloreped est pe ius velecae 
et volorehent officillaut voluptae pro ipsae 
peliciendi omnimil modi corporunt fugitis 
antotatque estota niscidu cipsam quiam, 
cusdam quidebis ius volentur, sequi odit 
anditecea cusdam corum remposa ndunti-
beat aut autemporeni veribus sita seque 
parum eos dernam venit molo videllit 
estrum volorero eaquias nectem ut hili

PÅTEGNINGER
Ximus endest ium acercius, ius apel id qui renis netur 
asped min nusdae vel mos quo invel in prenim aut ma iunt 
ut autatin velenit re por aut escilig niendic imenihita

Tempossunt endam ipiet 
mi, tenis explit faccum 
reprovid quamet volup-
tiis dunt labor aces re, 
untiurias utaero con-
sequam im iliciet pra 
nihicius eat vella elent 
ra que as eaturio mod ut 
audiorro volorep ernati 
alictor eperio  Vid qua-
turerum hil eum re in 
essi volenihillo to

>	 IS ET UT ET QUATUR ADITAS

Mus ament, sunt molest ut

Ipsam, volupta teturit, neturer ibusame 
magnit volor magnitatium la volor 
sam, eleseque num dolor arum nonsed 
untinientem repedi dendae eseri odione 
vero idendae mi, volecte pliatusae nis 
sim as ad et repe sentiuntis cuptatum 
nonsequatur at laboren ecepro omni-
mus ament, sunt molest ut utet alis 
asit, unt, experrum videlisitio essenis 
quis diti blabo  Nam faci odiore dolorep 
ratureresed qui dis volupit iorernam 
reprovitas as vollo imolessimus 

Fortsættes side X »

Cae Lorendipsunt at 
aciis es sim estinis mo 
optiusdandi niet 
tionsed most la alibus 



13/43

5.0.	 REGNSKAB

REGNSKAB

Fortsættes side X »



14/43

6.0.	 AFRAPPORTERING	PÅ	UDVIKLINGSKONTRAKT

AFRAPPORTERING  
PÅ UDVIKLINGSKONTRAKT
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Inkl  kommentarer til målopfyldelsen 



CBS er det danske universitet med absolut flest stude-
rende på betalingsuddannelser målt som årselever (se 
figur 1). Hovedparten af disse årselever vedrører HD.  
 
Der udbydes HD på 4 af landets universiteter; Århus 
Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU), Ålborg 
Universitet (AAU) og CBS. Dernæst udbydes HD 1.del og-
så på Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acade-
my, som konsekvens af en konkret beslutning af det tid-
ligere UvM (Undervisningsministeriet). 
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TENDENSER PÅ HD UDDANNELSERNE 

 CBS SAMMENLIGNET MED ANDRE DANSKE 
UNIVERSITETER 

 TENDENSER PÅ HD UDDANNELSERNE PÅ CBS 
 

HD uddannelserne er og har i mange år været et af CBS’ 
meget kendte og efterspurgte produkter uden dog at have 
fået megen opmærksomhed hverken fra politisk side eller 
internt i organisationen.  
 
CBS havde i 2010 en omsætning for HD på ca. 84 mio. kr., 
hvilket svarer til 7 pct. af den samlede omsætning. Ind-
tægterne på HD har været stigende de sidste mange år. 
Der optages årligt ca. 700 studerende på HD 1. del og ca. 
900 studerende på HD 2.del. Den samlede studenterbe-
stand ligger på 3.000 personer. 

INDLEDNING 

TEMA 

Figur 1: Antal årselever (bestand) fordelt på universiteterne, 
opgjort for 2010 for det humanistiske og samfundsviden-
skabelige område.

 

Kilde: Danske Universiteters Nøgletal 2010 

HD er altså et ikke ubetydeligt område for CBS’ for-
retning. Formålet med denne udgave af CBS Ledel-
sesinformation er at sætte fokus på HD og samtidig 
synliggøre nogle af de særlige forhold, der gør sig 
gældende for uddannelserne.   
 
Det skal indledningsvist nævnes, at der internt på 
CBS er igangsat en proces, der skal etablere en række 
kvalitetsindikatorer for HD uddannelserne. De første 
resultater for dette arbejde vil foreligge i løbet af for-
året 2012. Det skal ligeledes nævnes, at der i 2012 vil 
blive sat fokus på udviklingen af HD med hensyn til 
faglige og pædagogiske forhold samt leverancemo-
deller.

CBS SAMMENLIGNET MED ANDRE DANSKE 

UNIVERSITETER 

Figur 2: Universiteternes andel af det samlede optag på HD 
2.del, opgjort for 2010. 

Kilde: Opgørelse udarbejdet af HD Fællesudvalget 
Note: HIH=Handels og Ingeniørhøjskolen i Herning, ASB= Århus 
School of Business. Begge en del af Århus Universitet 
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CBS Ledelsesinformation udarbejdes af Forretningsudvikling 
i tæt samarbejde med andre enheder på CBS. For yderligere 
information kontakt: Camilla Schreiner Andersen på e-mail. 
csa.bid@cbs.dk eller telefon (38 15) 25 95. 

Det øgede optag på HD 1.del i 2008 forventes at være 
forklaringen på stigningen i optaget på HD 2.del i 
2010. Ligesom faldet på HD 1.del efterfølgende år har 
konsekvenser for optaget på HD 2.del. 
 
 
Som det fremgår af figur 5, er det primært studerende 
med en gymnasial uddannelse, der optages på HD 
1.del. Denne andel ser ud til at være stigende. 
 
Figur 5: HD 1.dels studerendes adgangsgivende uddannel-
se, opgjort for perioden 2009-2011 

 
Kilde: SPARC via Discoverer 
 
På HD 2.del uddannelserne optages ca. halvdelen på 
baggrund af en HD 1.del eksamen (se figur 6). Men 
mange kommer også med en anden baggrund, heraf 
omkring 10 pct. med en videregående uddannelse 
samt 17 pct. med en Akademiuddannelse. 
 
Figur 6: HD 2.del studerende adgangsgivende uddannelse, 
opgjort for perioden 2009-2011 

 
Kilde: SPARC via Discoverer 
 
Evalueringsenheden på CBS har netop udarbejdet en 
analyse af hvilken betydning de studerendes uddan-
nelsesbaggrund har for deres karakterer på HD 2.del. 
Resultatet af denne analyse viser, at der er en sam-
menhæng. Studerende med en kandidat eller bache-
lorgrad klarer sig således betydeligt bedre end stude-
rende med en akademiuddannelse.  
 

Det årlige optag på både HD 1. del og 2. del har 
svinget mellem 600 og 1000 studerende de sidste 
mange år. HD 1. dels uddannelserne har især været 
under pres, som konsekvens af UvM’s beslutning 
om at tillade Erhvervsakademierne også at udbyde 
HD 1.del og dermed øge konkurrencen på området. 
 
I 2008 ændredes adgangskravene til HD 1.del, hvil-
ket medførte en markant stigning i optaget. Efter-
følgende er optaget faldet for i 2011 at stabilisere sig 
på de 650 (se figur 4). 
 
Figur 4: Antallet af optagne studerende på HD 1. del og 
HD 2.del på CBS, opgjort for perioden 2007 - 2011 
 

 
Kilde: SPARC via TARGIT 

TENDENSER PÅ HD UDDANNELSERNE PÅ CBS 

HD 2.del udbydes alene på universiteterne. 
 
Som det fremgår af figur 2, er CBS den absolut største 
spiller på markedet for så vidt angår HD 2.del. Ca. 
halvdelen af nye studerende blev i 2010 optaget på 
CBS. 
 
Dette kan sandsynligvis forklares ved CBS’ geografi-
ske placering og den meget brede portefølje på HD 
2.dels specialiseringer (se tabel 3).  
 
Tabel 3: HD 2.dels uddannelserne på CBS og andre danske 
universiteter, opgjort for 2010 

 
 
Kilde: Opgørelse fra HD fællesudvalget 
Note: ASB = Aarhus School of Business, HIH=Handels- og In-
geniørhøjskolen i Herning. Både ASB og HIH er en del af År-
hus Universitet. 
 
Der findes ikke tilsvarende markedsopgørelser for HD 
1.del. 
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Revision ved Handelshøjskolen i København (CBS) 

1. Rigsrevisionen har i perioden fra den 27. til den 29. september 2011 aflagt 
revisionsbesøg ved CBS. Efterfølgende har Rigsrevisionen som aftalt på det af-
sluttende møde den 29. november modtaget yderligere materiale. 

Revisionsområder, formål og indhold 

2. Revisionsbesøget var en del af Rigsrevisionens løbende årsrevision og var et 
led i samarbejdet mellem Rigsrevisionen og institutionsrevisor. Rigsrevisionen 
har i 2011 valgt at udføre revision på følgende område: 

 Universitetets forvaltning af private tilskudsfinansierede forskningsmidler  
 

Rigsrevisionens vurdering 

 
3. Det er Rigsrevisionens vurdering, at forretningsgange og interne kontroller på 
det gennemgåede område fungerede tilfredsstillende og opfyldte de krav, der 
kan stilles til en god og pålidelig forvaltning. Det er dog Rigsrevisionens opfattel-
se, at der visse steder er mulighed for forbedringer. 

4. Vurderingen er især baseret på følgende: 

 CBS har generelt etableret en hensigtsmæssig organisatorisk og sy-
stemmæssig understøttelse af den tilskudsfinansierede forskningsvirk-
somhed.  

 CBS’ regler for opbevaring af dokumentation i relation til den tilskudsfi-
nansierede forskning er i overensstemmelse med Arkivlovens bestem-
melser. 

 CBS’ retningslinjer for administration af tilskudsfinansierede projekter 
udgør et hensigtsmæssigt grundlag for administrationen af området. 

 CBS’ procedurer for godkendelse af ansøgninger samt udarbejdelse af 
budgetter sikrer, at CBS har kendskab til eventuelle forpligtelser. 

 CBS’ Procedurer for underskrift af bevillinger/kontrakter samt juridisk og 
budgetmæssig gennemgang af kontrakter inden underskrift sikrer, at 
CBS har kendskab til sine forpligtelser. 
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 CBS’ procedurer for projektoprettelse, løbende registrering og opfølg-

ning, inkl. periodisk intern rapportering, samt lukning af projekter sikrer, 
at regnskabet bliver rigtigt. 

 CBS’ procedurer sikrer, at bevillingsgivers tilskudsbetingelser vedrøren-
de bevillingens anvendelse samt den økonomiske rapportering til bevil-
lingsgiver bliver overholdt.  Der er ikke konkrete procedurer, der sikrer 
den faglige rapportering. 

 CBS’ procedurer for journalisering af ansøgninger, kontrakter samt faglig 
og økonomisk rapportering sikrer delvist, at al væsentlig korrespondance 
med bevillingsgiver er let tilgængelig.  

 Rigsrevisionen konstaterede ved projektgennemgangen, at de udvalgte 
institutter fulgte CBS’ forretningsgange på området, der var gældende på 

tidspunktet for projektindgåelsen. 
 Sagsgennemgangen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger. 

 

5. CBS har efter revisionen opdateret regnskabsinstruksen mht. den nye organi-
sering af økonomiområdet. ”Retningslinjer for projektadministration” er pt. ligele-
des under udarbejdelse som følge af den nye arbejdsdeling mv. 

Rigsrevisionen anbefaler, at CBS arbejder videre med en løsning mht. journalise-
ring/registrering for både projektansøgninger, budgetter og faglige rapporteringer, 
idet disse dokumenter pt. ikke registreres elektronisk. 
 
6. Rigsrevisionen vedlægger en rapport med de bemærkninger, som revisionen 
gav anledning til, og som blev drøftet med universitetets medarbejdere under 
revisionen.  
 
Resultatet af denne revision vil indgå i Rigsrevisionens samlede vurdering af 
CBS’ årsrapport, der tillige vil være baseret på det arbejde, institutionsrevisor 
udfører. Denne vurdering vil bliver fremsendt inden bestyrelsens behandling af 
årsrapporten. Resultatet af denne revision vil tillige sammen med resultaterne af 
tilsvarende revisioner ved de øvrige universiteter indgå i Rigsrevisionens årlige 
beretning om revisionen af statsregnskabet. 
 
Kontaktoplysninger 
 
Såfremt CBS har spørgsmål til revisionsrapporten, kan der rettes henvendelse til 
fuldmægtig Astrid Marianne Hjortø på tlf. nr. 33 92 83 65 eller via e-mail til 
rr@rigsrevisionen.dk med henvisning til j.nr. 2011-5926-6. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Tang 
 

mailto:rr@rigsrevisionen.dk
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Løbende årsrevision i september 2011  Kontor: C6 
 
J.nr.: 2011-5926-6 

 
 
I. Revisionens formål og omfang 

 
1. Rigsrevisionens løbende årsrevision ved Handelshøjskolen i København (CBS) havde i 
2011 fokus på universitetets forvaltning af private tilskudsfinansierede forskningsmidler. 
 
Revisionen indgår som en del af den samlede revisionsindsats på universitetsområdet og 
er et led i samarbejdet mellem Rigsrevisionen og institutionsrevisor, jf. § 9-aftalen om in-
terne revisioner ved universiteterne.  
 
Formålet med revisionen var at vurdere, om CBS’ s forretningsgange og interne kontroller 

ved administrationen af tilskudsfinansierede forskningsmidler fungerer tilfredsstillende og 
opfylder kravene til en god og pålidelig forvaltning, herunder om universitetet har etableret 
procedurer, der sikrer, at de projekter, der finansieres af tilskudsmidler, administreres i 
overensstemmelse med de statslige regler og eventuelle særlige krav fra tilskudsyder, 
herunder krav om faglig og regnskabsmæssig afrapportering. 
 
Revisionen omfattede også en vurdering af, om universitetet på decentralt niveau følger de 
centralt fastlagte retningslinjer for forvaltningen af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
samt om universitetet har etableret retningslinjer for journalisering og dokumentation.  
 
2. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed udgjorde i 2010 81,182 mio. kr. svarende til 
6,8 % af CBS’ samlede indtægter. Af disse udgjorde de private tilskudsgivere 17,586 mio. 
kr. eller 21,7 %. Tilskud fra private tilskudsgivere stammer fra fonde, virksomheder og pri-
vatpersoner. Tilskudsbetingelserne varierer meget. Store fonde og virksomheder har ofte 
faste procedurer, dels for ansøgningens indhold, inkl. opstillingen af budget, dels for ind-
holdet af den faglige og regnskabsmæssige rapportering, mens mindre fonde mv. ofte ikke 
kræver hverken faglig rapport eller regnskab. Det er endvidere sædvanligt, at private til-
skud ikke dækker overhead. 
 
Revisionen blev udført ved interview af medarbejdere ved de ansvarlige centrale afdelinger 
samt ved 2 institutter. På baggrund af en projektoversigt valgte vi Institut for Ledelse, Poli-
tik og Filosofi (LPF) og Institut for Innovation og Organisationsøkonomi (INO). Revisionen 
har tillige omfattet en sagsgennemgang af udvalgte projekter ved de to institutter og et tid-
ligere center, i alt 24 projekter. 
 
3. Ved revisionen blev forretningsgangene vurderet ud fra følgende: 
 
 
 
 

RAPPORT OM REVISIONEN VED HANDELSHØJSKOLEN I KØ-

BENHAVN (CBS) 



 

 

Generelt 
 Om universitetet har fælles og ajourførte retningslinjer for administration af projek-

ter vedrørende tilskudsfinansieret forskning, der kan understøtte forskerne i for-
bindelse med administrationen af eksterne tilskud? 

 Om universitetet anvender elektroniske journalsystemer og økonomisystemer, der 
kan understøtte forskerne i forbindelse med administrationen af eksterne tilskud? 

 Om universitetet har en hensigtsmæssig organisering og ansvarsfordeling af ad-
ministrationen af eksterne midler, herunder støttefunktioner, der kan understøtte 
forskerne i forbindelse med administrationen af de eksterne tilskud? 

 
Procedurer 

 Om universitetets procedurer vedrørende godkendelse af ansøgninger samt udar-
bejdelse af budgetter kan sikre, at universitetet har kendskab til eventuelle forplig-
telser? 

 Om universitetets procedurer for underskrift af bevillinger/kontrakter samt juridisk 
og budgetmæssig gennemgang af kontrakter inden underskrift kan sikre, at uni-
versitetet har kendskab til sine forpligtelser? 

 Om universitetets procedurer for projektoprettelse, løbende registrering og opfølg-

ning, inkl. periodisk intern rapportering, samt lukning af projekter kan sikre, at 
regnskabet bliver rigtigt? 

 Om universitetets procedurer kan sikre, at bevillingsgivers tilskudsbetingelser ved-
rørende bevillingens anvendelse samt den faglige og økonomiske rapportering til 
bevillingsgiver bliver overholdt?  

 Om universitetets procedurer for journalisering af ansøgninger, kontrakter samt 
faglig og økonomisk rapportering kan sikre, at al væsentlig korrespondance med 
bevillingsgiver er let tilgængelig? 
 

 
II. CBS’ organisatoriske og systemmæssige understøttelse af tilskudsfinansieret 

forskningsvirksomhed 

4. Rigsrevisionen vurderer, at CBS generelt har etableret en hensigtsmæssig organisato-
risk og systemmæssig understøttelse af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed.  
 
Rigsrevisionen vurderer, at CBS’ regler for opbevaring af dokumentation i relation til den 
tilskudsfinansierede forskning er i overensstemmelse med Arkivlovens bestemmelser.  
 
5. Vurderingen er baseret på følgende: 

 CBS’ administration af de tilskudsfinansierede projekter varetages efter seneste omor-
ganisering dels på institutniveau og dels i 3 forskellige centrale enheder. CBS’ organi-
sering understøtter ansvarsfordelingen samt sikrer kompetente støttefunktioner, der 
kan understøtte forskerne i forbindelse med administrationen af de eksterne tilskud.  

 Omorganiseringen medfører en samling af specialkompetencerne med større mulig-
hed for faglig sparring og desuden en specialisering af de forskellige støttefunktioner. 
Herudover sikres samtidig, at supportmedarbejderne har et andet referenceforhold 
end forskeren har. 

 Økonomimedarbejderne, der bistår med budgetlægning og varetager den løbende 
økonomiske opfølgning, er flyttet fra institutniveau til Økonomi Supporten. Den reste-
rende projektadministration fra institutterne er ved at flytte til Forskningssupportenhe-
den i Forskningsdekanatet. Den endelige ansvarsfordeling vil være på plads senest 1. 
januar 2012. CBS har desuden opretholdt Koncern Økonomi som tovholder på CBS’ 

projektøkonomi overordnet set. 
 CBS anvender Navision som finanssystem. Alle projekter bliver ved oprettelse regi-

streret i Navision. Overholdelse af journaliseringskravene sikres ved, at projektopret-
telsen og dermed afholdelse af projektomkostninger først kan ske, når de krævede 
dokumenter er journaliseret.  
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 CBS opbevarer dokumentation for tilskudsfinansieret forskning dels i journalsystemet 
Docshare, dels i PURE (pt. kun for EU-projekter) og derudover i mapper. 
 

 
III. Procedurer for tilskudsfinansieret forskning 

 

Retningslinjer 

6. CBS’ grundlag for administration af eksternt finansieret forskning er beskrevet i regn-
skabsinstruksen samt en række uddybende retningslinjer for projektadministrationen af til-
skudsfinansieret forskning. Visse af disse er opdateret i forbindelse med omorganiseringen 
og andre ligger pt. i udkast. Materialet er tilgængeligt på CBS’ intranet. 

CBS har efter revisionen opdateret regnskabsinstruksen mht. den nye organisering af 
økonomiområdet. ”Retningslinjer for projektadministration” er ligeledes pt. under udarbej-
delse som følge af den nye arbejdsdeling mv.  

7. Rigsrevisionen vurderer, at retningslinjerne udgør et hensigtsmæssigt grundlag for ad-
ministrationen af området. Retningslinjerne beskriver projektprocessen fra ansøgning til 
arkivering og er overskueligt opbygget med ”Retningslinjer for projektadministration” som 
den overordnede vejledning, der linker til alle de underliggende vejledninger, skabeloner 
og eksempler. Beskrivelsen af ansvars- og kompetenceforhold er klar og tydelig. 

Vurderingen er baseret på følgende: 

8. Godkendelse af ansøgninger samt udarbejdelse af budgetter sikrer, at CBS har kend-
skab til eventuelle forpligtelser. 

 CBS’ procedurer vedrørende underskrift af ansøgninger samt udarbejdelse af budget-
ter sikrer, at ansøgningen får den nødvendige kvalitet, at budgettet medtager alle rele-
vante udgifter samt at den økonomiansvarlige for projektet (institutleder) medunder-
skriver.  

 CBS’ varslingsprocedure (early warning) sikrer, at universitetet har overblik over even-
tuelle forpligtelser. 

9. Procedurerne for underskrift af bevillinger/kontrakter samt juridisk og budgetmæssig 
gennemgang af kontrakter inden underskrift sikrer, at CBS har kendskab til sine forpligtel-
ser. 

 CBS’ procedurer for underskrift af kontrakter samt juridisk og budgetmæssig gennem-
gang af kontrakter sikrer, at kontrakterne underskrives på rette niveau, indeholder de 
områder de skal og at der sikres klarhed over CBS’ forpligtelser.  

 CBS anvender standardkontrakter, hvor det er muligt. Hvis bevillingsgivers formularer 
anvendes, indeholder retningslinjerne en tjekliste til, hvad denne som minimum skal 
indeholde. 

10. Procedurerne for projektoprettelse, løbende registrering og opfølgning, inkl. periodisk 

intern rapportering, samt lukning af projekter sikrer, at regnskabet bliver rigtigt. 

 Proceduren og ansvarsfordelingen ved projektoprettelse sikrer, at de dokumenter som 
kræves for projektoprettelse ifølge retningslinjerne, er journaliseret/registreret.  

 Projektoprettelsesblanketten bemyndiger forskeren til at afholde udgifter og modtage 
indbetalinger på projektet. Oprettelsesblanketten skal underskrives/godkendes af for-
skeren og institutleder, hvilket kan ske elektronisk. Rigsrevisionen finder muligheden 
for en digital godkendelse af projektoprettelsen hensigtsmæssig. 



 

 

 Den budget- og regnskabsmæssige opfølgning på eksterne projekter sker på flere ni-
veauer. Dels følger forskeren op på forbruget, dels foretager Økonomi Supporten lø-
bende opfølgning med en kadence der afhænger af projektets kompleksitet og forske-
rens ønske. De eksterne projekter indgår tillige i CBS’ kvartalsvise budgetopfølgning.  

 Koncern Økonomi foretager en halvårlig opfølgning på projekter med underskud i me-
re end 5 måneder og på projekter med overskredet forventet slutdato 

 Lukningen af projekter foretages centralt på grundlag af underskrevne lukkeblanketter, 
der angiver, hvad der skal ske med et eventuelt underskud eller overskud. Proceduren 
sikrer at den krævede dokumentation ligger i journalsagen og er godkendt af den an-
svarlige leder, inden projekter lukkes. 

11. Procedurerne sikrer, at bevillingsgivers tilskudsbetingelser vedrørende bevillingens an-
vendelse samt den økonomiske rapportering til bevillingsgiver bliver overholdt.  Der er ikke 
konkrete procedurer, der sikrer den faglige rapportering. 

 Regnskaber og statusrapporter til bevillingsgiver udarbejdes af Økonomi Supporten og 
godkendes af forsker og institutleder, inden de fremsendes til Koncern Økonomi til un-
derskrift (hvis det er et krav) eller direkte til bevillingsgiver.  

 Proceduren sikrer, at regnskaberne udarbejdes af regnskabsmedarbejdere i et fagligt 
miljø, som tillige har udarbejdet budgettet og derfor er bekendt med kravene vedrø-
rende bevillingens anvendelse. 

 Forskeren er ansvarlig for projektets faglige gennemførelse, men der følges ikke sy-
stematisk op på denne del af afrapporteringen. De faglige resultater indgår imidlertid i 
forskernes MUS-samtale, i institutlederberetningen og i institutledernes resultatløns-
kontrakt. 

12. Procedurer for journalisering af ansøgninger, kontrakter samt faglig og økonomisk rap-
portering sikrer delvist, at al væsentlig korrespondance med bevillingsgiver er let tilgænge-
lig.  

 Ansøgninger, budgetter for privatfinansierede projekter samt faglig rapportering anses 
at indeholde fortrolige oplysninger, hvorfor de pt. ikke journaliseres. Dette skyldes, at 
journalsystemet Docshare kan ikke låses, så kun bestemte medarbejdere har adgang 
til projekterne. Disse dokumenter opbevares i stedet hos forskeren eller økonomimed-
arbejderen. 

 CBS arbejder på en løsning, hvor de fortrolige projektoplysninger registreres i syste-
met PURE eller ved en løsning i Docshare. Derved sikres, at al væsentlig korrespon-
dance med bevillingsgiver er let tilgængelig. Rigsrevisionen anbefaler, at CBS arbejder 
videre med en løsning for både ansøgninger, budgetter og faglige rapporteringer. 

 

IV. Gennemgangen af administrationen af eksternt finansierede projekter ved 2 insti-

tutter samt et center 

 

13. Rigsrevisionen drøftede de anvendte forretningsgange med Institut for Ledelse, Politik 
og Filosofi (LPF) og Institut for Innovation og Organisationsøkonomi (INO). Det blev oplyst, 
at institutterne fulgte CBS’ fastlagte forretningsgange ved administrationen af tilskudsfi-
nansierede projekter, og at de ikke havde udarbejdet supplerende retningslinjer på institut-
niveau, idet de centrale retningslinjer ansås for fyldestgørende. 
 
14. Rigsrevisionen undersøgte ved en gennemgang af 12 forskningsprojekter ved LPF, 8 
forskningsprojekter ved INO samt 4 forskningsprojekter på Center for Ledelse i Byggeriet 
(CliByg hørende under IOA) om CBS’ forretningsgange var fulgt. 
 
Generelt forelå alt udbedt materiale, uanset om det var journaliseret i det nye journalsy-
stem, det gamle journalsystem eller lå i papir. Det kunne konstateres, at der på trods af 
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skiftende journaliseringskrav- og systemer ikke var problemer med at fremfinde relevant 
dokumentation på de udtagne projekter. 
 
15. Rigsrevisionen konstaterede ved projektgennemgangen, at begge institutter fulgte 
CBS’ forretningsgange på området, der var gældende på tidspunktet for projektindgåelsen. 
 
Rigsrevisionen skal i øvrigt bemærke følgende fra projektgennemgangen: 

 At der ofte ikke kan opnås overhead på eksternt privatfinansierede projekter. 
 At ansøgningsproceduren for eksternt finansierede projekter i praksis ofte er uformel, 

idet forskerne har uformelle kontakter til bevillingsgivere. Det betyder, at der ofte først 
foreligger egentlig dokumentation ved kontraktindgåelse 

16. Sagsgennemgangen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger. Rigsrevisionen 
udbad bl.a. forklaring på, at der på et projekt først var bogført lønudgifter ved årets ud-
gang. Herudover var der eksempler på, at projektoprettelsesskemaerne ikke var dateret og 
ikke var underskrevet af både bevillingshaver og institutleder. Disse tilfælde vedrørte pro-
jekter oprettet før indførslen af det nye journalsystem og den nuværende projektoprettel-
sesprocedure. 
  
17. For projekterne ved Center for Ledelse i Byggeriet var der i praksis tale om, at ét pro-
jekt fungerede som hovedkonto, hvortil bevillingen blev overført. Via intern ompostering 
blev dele af bevillingen videreført til underprojekterne (i alt 20), mens fællesaktiviteter, ad-
ministration og ledelse blev udgiftsført direkte på hovedkontoen. I nogle underprojekter var 
der supplerende ekstern finansiering fra andre kilder. Projektregnskabet var samlet set i 
orden og procedurerne fulgt for så vidt gælder hovedprojektet. De 3 udtagne underprojek-
ter var derimod mindre gennemskuelige. Fx fremstod der et stort underskud på et under-
projekt, der langt overskred den oplyste bevilling på samme underprojekt. Det blev oplyst, 
at forholdet skyldtes en fejl ved oprettelsen. 
 
 
V. Særlige forhold 

 
18. Ved revisionen blev nogle generelle spørgsmål i tilknytning til anvendelsen af private 
tilskudsmidler drøftet med ledelsen, herunder universitets overvejelser omkring det for-
hold, at tilskudsbevillingen ofte gives til forskeren, mens universitetet administrerer 
bevillingen og kan blive holdt ansvarlig for anvendelsen, at bevillingen kan følge for-
skeren, hvis denne flytter fra universitetet, universitetets overvejelser om sit ansvar 
m.m. over for fx. ph.d.-studerende tilknyttet projektet, hvis forskeren flytter fra universi-
tetet med bevillingen samt spørgsmål om tilbagebetaling til tilskudsgiver. 
 

På CBS blev disse forhold ikke opfattet som problematiske. I de få tilfælde hvor for-
skere var flyttet, var udfordringerne blevet løst. Det var ikke opfattelsen, at der var be-
hov for yderligere regulering af området. Det var universitetets vurdering, at det var en 
generel forståelse blandt forskerne, at de generelle retningslinjer skal følges uanset at 
en bevilling er givet til forskeren og ikke CBS. 
 

Charlotte Carvalho  Helle Wonge  Astrid Marianne Hjortø 
Chefkonsulent   Revisor   Fuldmægtig 
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