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vedrørende periodeafslutning 3-4 gange om året og controlling er der behov for 
yderligere fokus fra ledelsens side. Universitetsdirektøren bemærkede, at et nyt 
økonomisystem og nye procedurer på økonomiområdet var undervejs.  
 
Bestyrelsen hæftede sig ved behovet for øget ansvarsbevidsthed på det 
centrale niveau for konsekvent kvalitetssikring og opfølgning i forhold til de 
mange decentrale administrative enheder. De ofte utilstrækkelige kompetencer 
på økonomiområdet i de små decentrale administrationer peger på et behov for 
øget centralisering af en række administrative opgaver. Formanden 
konstaterede, at der generelt er godt styr på økonomien, og bad 
universitetsdirektøren om en handlingsplan for kvalitetssikring af 
økonomiadministrationen til formandskabets møde med revisionen i efteråret.  
 
Lone Haudrum konstaterede, at kvaliteten af administrationen af EU-projekter 
er forbedret meget, men påpegede at der stadig er behov for 
kvalitetsforbedringer for de øvrige eksternt finansierede projekter.  
 
Bestyrelsen underskrev herefter protokollatet. 
 
Rigsrevisionens revision 
Bettina Jakobsen indledte med at fremhæve det gode samarbejde med Ernst & 
Young, herunder aftaler om koordinering af revisionen. Rigsrevisionen har 
ingen forbehold i forhold til CBS’ årsrapport. 
 
Rigsrevisionens løbende revision af CBS har i 2008 haft fokus på opfølgning på 
målopfyldelsen i relation til udviklingskontrakten og deltagerbetaling på åben 
uddannelse. Den samlede vurdering er, at CBS lever op til kravene, men at der 
naturligvis er plads til forbedringer. Rigsrevisionen har noteret, at CBS egen 
vurdering af målopfyldelsen – at 75% vurderes som ”opfyldt” – adskiller sig fra 
de øvrige universiteter, hvis undergrænse for vurdering som opfyldt er 90%, 
men finder, at det er op til CBS at fastlægge grænserne. 
 
Bestyrelsen tog Rigsrevisionens rapporter til efterretning. 
 
Årsrapport 2008 
Formanden gennemgik kort de ændringer, der var foretaget i rapporten på 
baggrund af den skriftlige høring. Bestyrelsen fandt, at årsrapporten er 
væsentlig bedre og mere letlæst end tidligere år. 
 
Bestyrelsen underskrev herefter årsrapporten.  
 
 
4. Evaluering af universitetsloven  
Bestyrelsen gennemgik udkast til høringssvar. Bestyrelsens ændringer og 
justeringer af formuleringer indarbejdes i en revideret version, der forelægges 
formanden før udsendelse til skriftlig høring i bestyrelsen. På grund af den korte 
frist før indsendelse af høringssvaret, accepterede bestyrelsen en høringsfrist 
på få timer. 
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Bestyrelsen drøftede kort VTUs notat om frihedsgrader. Bestyrelsen besluttede 
at nedsætte et underudvalg, der udarbejder høringssvar, bestående af 
formanden, Peter Gorm Hansen, Thomas Plenborg, Henrik Thorn samt et eller 
flere direktionsmedlemmer. Kommentarer fra bestyrelsens øvrige medlemmer 
sendes til bestyrelsens sekretær.  
 
5. CBS’ campus 
 
Formanden indledte punktet med en konstatering af, at CBS har en fantastisk 
campus, men at der ikke desto mindre er en række behov, der må håndteres 
snarest. Den nuværende lokalemasse matcher ikke CBS’ behov på hverken 
kort eller mellemlangt sigt, hvilket arealunderskuddet i campusplanen klart 
illustrerer. Bestyrelsen har tidligere bl.a. drøftet behov for executive center og 
studenterhus, ligesom balancen mellem eje og leje har været vendt ved flere 
lejligheder. Før der kan træffes beslutning om de konkrete forslag om f.eks. 
executive center er der behov for at anlægge en mere helhedsorienteret vinkel 
på CBS’ samlede kapacitetsbehov – herunder de forskellige typer af behov. 
 
Campusplanen 
Bestyrelsen fandt campusplanens vurdering af de kommende års pladsbehov, 
der viser et stadigt voksende kapacitetsunderskud, dybt bekymrende. Der er 
behov for en hurtig indsats på campusområdet, idet underskuddet ifølge 
prognosen er fordoblet i 2011, hvis de nuværende planer følges. 
 
Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra formanden at nedsætte et 
campusudvalg. Med udgangspunkt i de beslutninger, bestyrelsen allerede har 
truffet på campusområdet, vil målet med udvalgets opgave være at analysere 
de forskellige typer af behov: små auditorier, grupperum, andre former for 
studenterfaciliteter, executive-faciliteter, kontorer til forskere osv. Den 
teknologiske udvikling skal indtænkes i gruppens arbejde, ligesom fleksibilitet i 
løsningerne skal prioriteres. Endvidere skal gruppen forholde sig til den 
samlede økonomi i forbindelse med forskellige løsningsmuligheder. Gruppen 
prioriterer et mindre antal scenarier, der forelægges den samlede bestyrelse 
med henblik på en grundig drøftelse, før bestyrelsen træffer beslutning.  
 
Rektor påpegede det meget akutte behov for faciliteter på executiveområdet, 
der har været drøftet siden projekteringen af Kilen. Ligeledes bemærkede 
rektor, at tendensen nationalt og internationalt går i retning af etablering af 
studenterhuse, hvorfor dette må anses for at være en stadigt mere væsentlig 
konkurrencefaktor. 
 
Uddannelsesdekanen orienterede om, at han har etableret en task force, der 
skal afdække mulighederne for at optimere udnyttelse af den eksisterende 
lokalemasse på undervisningsområdet. 
 
Formanden udsender forslag til sammensætning af udvalget samt 
kommissorium til skriftlig høring. Johan Roos bedes om at deltage i 
udvalgsarbejdet, der af hensyn til de presserende behov gennemføres hurtigst 
muligt. 



4 
 

 

 
 
Fasanpladsen 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at optage realitetsforhandlinger om køb af 
grund og byggeret. Formanden drøfter spørgsmålet om arkitektkonkurrencen 
nærmere med rektor snarest muligt, hvorefter han forelægger bestyrelsen en 
indstilling via skriftlig høring. 
 
 
 
6. Egenkapital og selveje  
Rektor kommenterede de to rapporter, der ikke indeholder væsentlige 
overraskelser. Bestyrelsen tog rapporterne til efterretning. 
 
 
7. Meddelelser fra formand og direktion  
Formanden meddelte, at der holdes fagligt seminar i forbindelse med rektors 
fratræden den 18. juni kl. 14-17. Johan Roos holder tiltrædelsesforelæsning i 
august. Datoen meldes ud snarest. 
 
Rektor meddelte, at Otto Mønsteds Fond har tildelt CBS 4 mio. kr. til 
gæsteprofessorlejligheder. 
 
Uddannelsesdekanen meddelte, at CBS har fået tilsagn fra VTU om 3 af de i alt 
20 godkendte elitemoduler. CBS har indsendt ansøgning om 5.  
 
 
9. Øvrige meddelelser og eventuelt 
Bestyrelsen drøftede kort det omdelte politikpapir fra Danske Universiteter om 
fordeling af basismidler. Bestyrelsen glædede sig over, at der nu var opnået 
enighed blandt universiteterne og tog papiret til efterretning. 
 
 
8. Governance (behandlet bag lukkede døre) 
Direktionen og bestyrelsens sekretær forlod mødet under dette punkt. 
 
a. Bestyrelsens selvevaluering 
Bestyrelsen drøftede arbejdet i bestyrelsen det forgangne år samt samarbejdet 
med rektor og den øvrige direktion. Formanden videreformidler relevante 
hovedkonklusioner til rektor hhv bestyrelsens sekretær. 
 
Klaus Holse Andersens første funktionsperiode udløber 14. juni 2009. På 
formandens opfordring tilkendegav Klaus Holse Andersen, at han ønskede at 
fortsætte endnu en periode, hvilket den samlede bestyrelsen tilsluttede sig. 
 
 
b. University governance 
Der var intet til dette punkt. 
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c. Bestyrelsens forretningsorden 
Bestyrelsen fandt ikke anledning til at ændre i forretningsordenen. 
 
 
10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (behandlet bag lukkede 
døre) 
Direktionen og bestyrelsens sekretær deltog ikke i mødet under dette punkt. 
 
 
 
 
Kommende møder: 
 
Torsdag den 25. juni kl. 9-13: Ordinært møde 
Mandag den 31. august kl. 12.30-18: Strategiseminar (afholdes på CBS) 
Torsdag den 29. oktober kl. 13-17: Ordinært møde 
Torsdag den 3. december kl. 13-17: Ordinært møde 
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CBS' fælles aktiviteter, svarende til deres bidrag. Den finansielle risiko på dette 
område påvirkes også af usikkerheden vedrørende svingninger i markedet. 
 
ad. 4. Der er mulighed for at der sker ulykker i CBS egne eller lejede bygninger 
med evt. personskade og skade på materiel og deraf følgende tab af 
kapaciteten i en periode, indtil skaderne kan repareres. Derudover er der visse 
centrale elementer i CBS' IT-infrastruktur, herunder specielt vores learning 
environment, som er afgørende for afvikling af vores uddannelser. Selv korte 
nedbrud af disse systemer, kan forstyrre driften af vores uddannelser alvorligt. 
Den almindelige sikkerhed som ikke mindst betjentfunktionen står for har indtil 
dato være medvirkende årsag til, at CBS ikke har været udsat for væsentlige 
tab på bygningsområdet. Til gengæld har der været udfald på IT infrastrukturen 
som f.eks. ved studiestart sidste år. 
 
ad. 5. CBS har i løbet af de sidste 15 år opbygget et godt brand-navn, som er 
stærkt medvirkende til vores attraktivitet for både studerende, forskere og 
medarbejdere i øvrigt. Evt. "dårlige historier" om CBS i pressen eller på 
internettet svækker dette gode brand – med deraf negative konsekvenser for 
vores evne til at tiltrække de bedste forskere, studerende og medarbejdere – og 
også til at få finansiering til vores aktiviteter. 
 
På baggrund af denne gennemgang af relevante risikofaktorer, har vi opstillet 
nedenstående tabel til beskrivelse af, hvordan vi foreslår, at risikofaktorerne 
inddæmmes, monitoreres – og hvis de udløses, hvordan CBS' beredskab er for 
at håndtere den pågældende risiko: 
 
Risikofaktor Inddæmning Monitorering Beredskab 
STÅ-
mindreproduk
tion 

Konservativ 
prognose (sigter 2-
3% under resultatet) 

Periodisk 
opfølgning på STÅ-
produktion og 
korrekte 
registreringer af 
eksamensresultater 

Reservation af 30 
mio. af den 
"disponible 
egenkapital" til at 
finansiere en 
mindreproduktion 

Tab af 
topforskere 

Konkurrencedygtige 
ansættelsesvilkår 

Periodisk særlig 
opfølgning på 
udviklingen/tilfredsh
ed af/hos disse 
medarbejdere i 
samarbejde med 
deres inst.ledere 

Dialog med 
pågældende 
medarbejder om 
evt. ændrede 
vilkår, 
igangsættelse af 
erstatningsansæt
telse ud fra 
"ønskeliste" 

Mindre 
omsætning 
på Executive 

Ambitiøse, men 
realistiske 
prognoser 
 

Månedsvis hos 
CBS-Executive, og 
tertialsvis hos 
direktion/bestyrelse 

Reservation af 
andel af 
disponibel 
egenkapital, til 
finansiering af 
vækst i 
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Executive-
programmer 

Tab af 
infrastruktur 

En veluddannet 
Sikkerhedsorganisat
ion, 
opdaterede/kommun
ikerede 
beredskabsplaner, 
IT-systemer: 
implementeret DS 
484 

Løbende 
registrering og 
evaluering af 
"sikkerhedshændel
ser" i CBS' 
bygninger, 24/7 
overvågning af 
kritiske IT-systemer 

Bygningsforsikrin
ger mod brand 
og ulykke. 
Derudover 
reservation af 
egenkapitalandel 
til dækning af evt. 
erstatninger 

Svækkelse af 
brand 

Godkendt 
kommunikationsstrat
egi, politik for 
håndtering af 
henvendelser fra 
pressen 

Løbende 
registrering og 
evaluering af 
presse-sager 

Godkendt 
presse-
beredskab med 
nøglepersoner til 
rådighed 24/7 

 
Vi forestiller os, at vi kan indføre en første version af denne model for 
risikostyring i efteråret, således at den første afrapportering kan finde sted på 
bestyrelsens december møde. Vi har også til hensigt at inddrage nogle af vores 
forskeres ekspertise i det efterfølgende arbejde med risiko vurdering på CBS 
 
Indstilling 
Universitetsdirektøren indstiller, at bestyrelsen tager den foreslåede model for 
risikovurdering til efterretning, herunder at den første afrapportering finder sted 
på bestyrelsens møde d. 3. december 2009. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Peter Pietras 
Universitetsdirektør 
 
Johannes Kristensen 
Økonomifunktionen 
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Bestyrelsesorientering  
Juni 2009 
 
 
 
 
 
 
 
CBS står overfor en markant stigning i ansøgerantallet til studiepladser på 
kandidatuddannelserne. 
 
Der er primært tale om vækst i antallet af ansøgere fra ikke-betalende EU lande og 
søgningen retter sig især mod engelsksprogede cand. merc. linier. Det må forventes at 
studenteroptaget på cand. merc. nærmest fordobles i år. 
 
Det er i dag muligt at regulere antallet af udbudte pladser på bachelor niveau. Dette sker i 
universiteternes samarbejde om den koordinerede optagelse: KOT. 
Der er ikke tilsvarende central regulering på kandidatniveau. I henhold til 
optagelsesbekendtgørelsen har alle med en adgangsgivende bacheloreksamen (gælder 
også EU landene) krav på at blive optaget på en relevant kandidatuddannelse. Det 
enkelte universitet kan, med henvisning til ressourcemæssige forhold, annoncere en 
begrænsning i antallet af udbudte studiepladser hvis dette er varslet mindst ét år i 
forvejen. CBS har på denne baggrund ikke mulighed for at regulere i forhold til det 
ganske overraskende ansøgerantal vi står overfor i år.  
 
Det er positivt at CBS’ strategi vedrørende fokus på og styrkelse af 
kandidatuddannelserne synes at virke. Det kan tages som en mulig indikator for at CBS’ 
internationale brand er slået igennem. Hvis denne forklaring er blot delvis dækkende, så 
må vi forvente en fortsat stigning i antallet af udenlandske ansøgere i de kommende år.  
 
Det er mere truende at videnskabs- og undervisningsministerens embedsmænd arbejder 
på at skabe en lettere overgang mellem professionsbacheloruddannelserne (for 
eksempel lærer og sygeplejerske) og universiteternes kandidatuddannelser. I givet fald vil 
dette give en mærkbar ekstra søgning især på CBS – og, må vi forvente, et pres på 
kvaliteten i vore uddannelser.   
 
Det rejser en række problemer som ikke let lader sig håndtere: 
CBS’ ressourcer på underviser- og lokaleområdet har i de senere år været hårdt belastet. 
Et forøget optag i den størrelsesorden vi nu står overfor gør situationen på begge 
områder kritisk. Med den forøgede søgning til engelsksprogede cand. merc. linier vil flere 
af disse nå en holdstørrelse der ligger over 200 studerende. Ikke alene er dette et pres 
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på kvaliteten i vore uddannelser, det er samtidig et pres på den type lokaler vi har færrest 
af. Som en konsekvens af at vi har for få akademisk ansatte medarbejdere til at løfte 
undervisningsopgaverne kan det ikke lade sig gøre at dele store hold op og undervise 
parallelt, selv om dette ville give en bedre lokaleressourceudnyttelse.  
 
Vi har forsøgt at håndtere disse udfordringer ved at inddrage både studieledere/nævn, 
institutledere og studenterorganisationen i udviklingen af tiltag, der kan løse 
lokalesituationen. Som det fremgår af vedlagte bilag: Handlingsplan lokaler E09; så håber 
vi at en blanding af frivillige decentrale løsninger (de fem soc-uddannelser for eksempel 
deler et lokale i Porcelænshaven – og sikrer hermed en koordineret, optimal udnyttelse) 
og pålagte centrale regler (udnyttelse af periferitimer, flytning af eksaminer for at 
forlænge semesteret etc.) vil gøre det muligt at tilvejebringe de nødvendige 
undervisningslokaler. Trods de knappe lærerressourcer har alle kandidatuddannelser 
med store hold fået mulighed for i år at dublere undervisning på hele eller dele af forløb. I 
givet fald vil studierne, hvis økonomi ikke rækker til disse ekstra udgifter, blive 
kompenseret af uddannelsesdekanen centralt. 
 
En yderligere utilsigtet bi-effekt af den forøgede søgning bliver at færre studerende får 
opfyldt deres 1. prioritetsønske. Vi må derfor forvente flere skuffede og delvis 
demotiverede studerende og potentielt en større risiko for frafald. Studievejledningen vil i 
den forbindelse søsætte en opsøgende ’coaching-tjeneste’ på kandidatuddannelserne – 
for at bistå nye studerende, der er kommet i tvivl om hvorvidt det studie, de nu er kommet 
ind på, er i stand til at tilgodese deres ambitioner og forventninger. 
 
Endelig betyder et stærkt forøget optag et yderligere pres på admission processer og 
studieadministrative systemer. Det vil være til stor skade for CBS image, hvis 
semesterstart i år blot tilnærmelsesvis bliver lige så kaotisk som det var tilfældet i 2008. 
 
På kort sigt (situationen til sommer) er der lavet risikoanalyser og udviklet 
beredskabsplaner. (vedlagt bilag fra både det studieadministrative område og fra 
IT’afdelingen). 
 
På lang sigt er der (et samarbejde mellem universitetsdirektøren og 
uddannelsesdekanen) startet et LEAN projekt indenfor det studieadministrative område. 
Det er målet med dette at danne grundlag for udviklingen af sammenhængende 
digitaliserede løsninger, der øger mulighederne for selvbetjening. (Universitetsdirektøren 
redegør nærmere for dette på bestyrelsesmødet) 
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UDKAST 
 
 
 
Generelle tiltag for juli og august måned:  
Admission Office’s åbningstider kan ses på nettet.  
SU’s åbningstider kan ses på nettet. 
 
Nedenstående skema giver et kort over risici og beredskab for håndtering af potentielle nedbrud. 
Plane er ikke færdig, men afventer blandt andet bidrag fra kommunikationsafdelingen. 
 
Vagtordning på telefonerne. 
 I juli for dækning af kandidatoptag samt KOT besvarelser.  
Fra 1. juli til 17. juli sikrer klyngerne bemanding fra kl. 10‐12 i studiesekretariaterne, fra kl. 12‐14 oprettes vagtordning i Information Center (med 4 x‐
tra telefoner). Disse telefoner bemandes med medarbejdere fra studiesekretariaterne + studentermedhjælpere.  
Fra 1. august til 25. august – hvordan ser bemandingen ud her? 
 
Den første dag:  
Der udarbejdes en oversigt over introforløbene, hvor/hvornår de starter og med kontaktdata på introvejleder. Oversigten gives til Information Center, 
der lægger data på skærmene. Oversigten distribueres til klyngerne, der dermed kan hjælpe ’vildfarne’ nye studerende.  
 
Fremskudte skranker i DH, PH og SP.  
Fra intro forløbenes start bemandes ’betjentstuerne’ i DH og PH med medarbejdere fra studiesekretariaterne og studievejledningen (f.eks. gennem en 
etablering af ’parløb’ med studienævnssekretær og studievejleder). Klyngelederne udarbejder oversigt over bemandingen af skrankerne.  I DH og PH 
er der ’metodefrihed’ – dvs. at man ikke behøver stå ’inde’ bag betjentenes skranke. På SP er det Informations skranke.  
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DATO/aktivitet  HVAD kan gå galt  HVEM kan tænkes at op‐

dage fejlen eller problemet 
HVORDAN kan/skal problemet 
afhjælpes 

HVEM skal oriente‐
res:  

Kandidatoptag 
KOT tilmelding 
 
 
 
1. juli sendes 
8.000 breve 
med besked om 
optagelse/afslag 
til kandidat.  
 
5. juli frist for 
KOT.  
 
15. juli frist for 
JA tak kandidat  
 
  

Posten bliver forsinket 
 

Studerende 
Information Center 
Admission Office 

X‐tra bemanding og vagtordning 
formodes at kunne afhjælpe lidt. Vi 
kan ikke gøre så meget andet end 
at beklage.  
 

 

Visitering fejler (der er spørgs‐
mål til KOT, kandidat, og HD 
optag).  

Studerende 
Information Center 
Berørte enheder 

Information Center udstyres med 
FAQ spørgsmål fra Admission Offi‐
ce (+ frister), øvrig information der 
tilgår de studerende skal også til 
Information Center.   
 
Information Center udstyres med 
kontaktliste for, hvor studerende 
skal stilles hen.  
 
Vagtordning – bistand.  

 

Intet svar på cand.merc. linjer‐
ne (instituttet er lukket) 

De studerende 
Information Center 
Kandidatsekretariatet 
 

Etablering af back‐up ordning – 
Birgit Christensen er i gang med at 
indsamle informationer.  

 

Materialer/informationer er 
ikke på plads (misvisende) 

Studerende 
Information Center 
Andre studiesekretariater 
 

Studiesekretariaterne sikrer infor‐
mationer på e‐campus. 
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JA‐tak knappen virker ikke  Studerende 

Information Center 
Studiesekretariater 

Kontakt Admission Office der kan 
afkode om det er en personlig fejl, 
en indskrivningsfejl eller en IT fejl.  
Hvis IT fejl ‐ send mail til IT help‐
desk. Hvis indskrivningsfejl eller 
personlig fejl – AO kan rette. 

 

Studerende kan ikke ’se’ deres 
indskrivning/den er ikke korrekt

Studerende 
Information Center 
Studiesekretariater 

Kontakt Admission Office, jf. oven‐
for.  
 
Fejlen kan være en forkert opret‐
tet studieordning i SPARC, kontakt 
Annette eller Judith. 

 

E‐campus kører ikke   Studerende 
Information Center 
Studiesekretariater 

Meddeles straks til IT helpdesk, 
John og Anders er backup.  
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DATO/aktivitet HVAD kan gå galt  HVEM kan tænkes at opda‐

ge fejlen eller problemet 
HVORDAN kan/skal problemet 
afhjælpes 

HVEM skal oriente‐
res:  

Bacheloroptag 
 
29. juli sendes 
2.500 brev 
vedr. optag på 
bachelor. 
 
 
8. august frist 
for JA tak  
 
 

Posten bliver forsinket 
 

Studerende 
Information Center 
Admission Office 

X‐tra bemanding og vagtordning 
formodes at kunne afhjælpe lidt. Vi 
kan ikke gøre så meget i øvrigt 
andet end beklage.  
 

 

Visitering fejler (der er spørgs‐
mål til KOT, kandidat, og HD 
optag).  

Studerende 
Information Center 
Berørte enheder 

Information Center udstyres med 
FAQ spørgsmål fra Admission Offi‐
ce. + al information der tilgår de 
studerende.  
 
Vagtordning – bistand.  

 

Materialer/informationer er 
ikke på plads 

Studerende 
Information Center 
Andre studiesekretariater 
 

Studiesekretariaterne sikrer infor‐
mationer på e‐campus. 
 
Jan/Johan udarbejder generelt 
optagelsesbrev.   

 

JA‐tak knappen virker ikke  Studerende 
IT vejlederne 
Information Center 
Studiesekretariater 

Kontakt Admission Office der kan 
afkode om det er en personlig fejl, 
en indskrivningsfejl eller en IT fejl.  
Send mail til IT help.desk 

 

Studerende kan ikke ’se’ deres 
indskrivning/den er ikke korrekt 

Studerende 
Information Center 
Studiesekretariater 

Kontakt Admission Office, jf. oven‐
for.  
 
Fejlen kan være en forkert oprettet 
studieordning i SPARC, kontakt 
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Annette eller Judith.  
E‐campus kører ikke   Studerende 

Information Center 
Studiesekretariater 

Meddeles straks til IT helpdesk, 
John og Anders er backup.  
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For nedenstående IT systemer forventes der i spidsbelastningsperioden hen mod 10.000 pålogninger om dagen i de 
opgivne uger.  
 
DATO/aktivitet HVAD kan gå galt  HVEM kan tænkes at opdage 

fejlen eller problemet 
HVORDAN kan/skal problemet 
afhjælpes 

HVEM skal oriente‐
res:  

Skema/ 
Syllabus 
 
Uge 33, 34, 35 

Alle forsøg på at få lokale‐
situationen til at gå op 
fejler ‐ puslespillet er kata‐
strofalt.  

Lokaleenheden, opdager det ca. 1. 
juli (slutningen af juni) 

Tage kontakt til undervisere/ fa‐
gansvarlige på forkant, aftale ’plan 
B’/kontakt i juli 
 

 

Syllabus går ned medio 
august, hvor alle forsøger 
at få deres skema 

Studerende 
Information Center 
Studiesekretariaterne 

Udprint af skema (rutine der blev 
etableret i 2008) fortsætter. Infor‐
mation Center er tovholder.  

 

       
E‐campus 
 
Uge 33, 34, 35 
 
 

Hele e‐campus går ned 
 

Studerende 
Information Center 
Studiesekretariaterne 

Kontakt IT via helpdesk 
John og Anders er backup 

 

Dele af e‐campus går ned   Studerende 
Information Center 
Studiesekretariater 

Kontakt IT helpdesk 
John og Anders er bakcup 

 

Misvisende informationer 
på studiehjemmesider 

Studerende 
Information Center 
Studiesekretariater 

Studiesekretariaterne er ansvarlige 
for opdateringer af studiernes egne 
hjemmesider 

 

Misvisende informationer 
på generelle sider 

     

SiteScape  Studerende kan ikke logge 
på 

Studerende 
Institutterne 

Kontakt IT vejlederne, hvis det er et 
generelt problem meldes dette til 
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Uge 33, 34, 35 

Studiesekretariaterne  Pernielle Kjærsgaard eller Morten.  
SiteScape går ned  Studerende 

Institutterne 
Studiesekretariaterne 

Kontakt Pernille Kjærsgaard eller 
Morten.  

 

Materialer (pensumlister 
mv.) er ikke på SiteScape 
(medio august) 

Studerende  Institutternes fagsekretærer er 
ansvarlige for upload af materialer 
og pensumlister, + bestilling af 
bøger (nogle steder er det dog 
studiesekretariaternes ansvar).  
Pernille Kjærsgaard udsender re‐
minder til SiteScape administrato‐
rerne.  

 

       
E‐mail breve til 
nye studeren‐
de, 10. august 

Brevene kan ikke udskri‐
ves.  

Studiesekretariaterne  Kontakt Judith/Annette – forkert 
indskrivning?  

 

Studerende kan ikke logge 
på/ændret password 

Information Center 
IT vejlederne 
Studiesekretariaterne 
Institutterne 
 

Kontakt IT vejlederne (almindelig 
procedure skal følges) 
 
Vagtordning og fremskudte skran‐
ker.  
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På nuværende tidspunkt er de enkelte studier i færd med at rekvirere lokaler, hvilket sker 
frem til medio juni og herefter er der så afsat to måneder til at få fordelingen af vores UV-
lokaler på plads i forhold til ønskerne og behovene. 
 
Vi arbejder ud fra en målsætning om, at samtlige studier senest medio august skal kende 
skemaet inkl. tildelte lokaler for de første 6 uger af semesteret og at vi senest medio sep-
tember har den resterende del af semesteret på plads. 
 
De studerende har løbende været inddraget i drøftelserne af denne situation og såvel 
CBS Students som kommunikationsafdelingen vil i august måned sikre den fornødne 
kommunikation til samtlige vore studerende om den situation, som CBS og studierne er i i 
forbindelse med efterårets undervisning. 
 
Der er ingen tvivl om, at det øgede optag af nye studerende også vil betyde et øget pres 
på campus i almindelighed – kantine, læsepladser, bibliotekstjenester, IT-faciliteter m.m. 
– et pres som CBS må forsøge at honorere så godt som muligt. 
 
 
 
 
Annette Juhl Hansen 

 



 
 
 

IT‐Beredskabsplan CBS vedr. studiestart 2009 
07 juni, Annie Stahel 

 

1 
 

IT‐beredskabsplan for studiestarten ved CBS 2009 

Strømnedlukningen henover natten den 3.‐4. juni 2009 gav CBS IT en enestående mulighed for at teste sit 
it‐beredskab og sin problemløsningsevne samt uddrage læring herfra.  

Mere end 200 servere blev genstartet, inden der var gået 4½ time, mens et nedbrud på databaseserveren 
til studentertjenesterne e‐Campus og SiteScape blev løst inden for 12 timer, hvilket specielt giver en 
lejlighed til at re‐vurdere opsætningen og genskabelsesprocedurerne omkring netop disse to systemer.   

Erfaringerne omkring strømnedlukningen er ikke opsamlet med CBS som organisation, men foreløbig kan 
der peges på, at der skal ske forbedringer i relation til  

1) Kommunikative forholdsregler,  
2) Beslutningsrelaterede forholdsregler og  
3) Tekniske og it‐relaterede forholdsregler. 

Disse forholdsregler vil der blive arbejdet på i de kommende uger, sådan at beredskabet i forhold til 
studiestart 2009 bliver forbedret på basis af erfaringerne fra strømnedlukningen. 

 

1) Kommunikative forholdsregler: 
Der oprettes et område på intranettet CBSShare til ’Studiestart 2009’ med læse‐ og skriveret for alle. Heri 
lægges alle projektdokumenter, kontaktlister og beredskabsplaner. 

Der skal etableres aftaler omkring  kommunikationsopgaverne og –processerne vedrørende evt. nedbrud 
og retablering af de studenterrettede tjenester. Herunder skal der laves en telefonkontaktliste, så it‐
medarbejdere kan se, hvem der har det daglige ansvar for bestemte systemer i tilfælde af behovet for 
kontakt (Syllabus skema, GSB/GPA, KOT, SPARC mm.). Dette sker i tæt samarbejde med det 
studieadministrative område; og matcher den beredskabsplan der er udarbejdet. 

Der skal udarbejdes en oversigt over, hvem der har skrivemuligheder på websitene cbs.dk, e‐campus og 
SiteScape og hvem der i givne tilfælde formulerer it‐relaterede beskeder. 

CBS ITs helpdesk skal være en lige del af beredskabet og skal informeres på linje med alle andre. 

 

2) Beslutningsrelaterede forholdsregler: 
Der skal etableres en eskaleringsprocedure med sikkerhed for kontakt fra it‐chefen til beslutningstagere og 
systemejere, i det konkrete tilfælde med studiestarten er det studiechefer, campusdirektør og 
uddannelsesdekan, som skal kunne kontaktes for beslutning. 

Der skal etableres en eskaleringsprocedure for incidenthåndtering: hvad skal der ske efter 6 timer, 12 
timer, 18 timers nedbrud, herunder med inddragelse af evt. beslutningstagere. 
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3) Tekniske og it‐relaterede forholdsregler: 
Der skal etableres et eksternt website på et webhotel helt uden for CBS, hvorpå man kan sætte 
driftsbeskeder til studerende og it‐vejledere, hvis deres platforme er nede, samt lægge links til de tjenester, 
der rent faktisk kører – eksempelvis deres mail, skemaoplysninger o.lign, som ellers ligger indlejret i e‐
campusportalen. 

SiteScape og e‐Campus skal skilles ad i videst muligt omfang, så der driftsmæssigt set ikke gælder et fælles 
single point of failure for dem – de deler i øjeblikket samme server, som hver deres database ligger på, 
hvilket er en driftsmæssig svaghed. Det kan formentlig ikke forhindres, at de deler samme 
pålogningskontrolsystem (LDAP), men dette kan muligvis gøres redundant med automatisk failover.  

Det skal afgøres, hvorledes der kan og hvem der kan trække statistikker fra e‐Campus (ny 
statistikmulighed). Der vil måske være behov for et dagligt udtræk mellem 1.‐15.juli, hvor der er ja‐tak‐til‐
studiepladsen på CBS. 

Der skal i samarbejde med studiecheferne udarbejdes en bemandingsmæssig beredskabsplan med 
angivelse af spidsbelastningsperioderne for definere behovet for back‐up i CBS IT, fx i relation til udskrift af 
email‐breve fra SPARC den 10.august og lign. situationer. 

 

 

 

 

 



 

 

President's Office 

 

 

Solbjerg Plads 3 

DK-2000 Frederikberg 

Denmark 

Tel: +45 · 3815 3815 

Fax: +45 · 3815 2015 

www.cbs.dk 

 

Evalueringspanelets besøg på CBS 27. august 

 

 

Tid og sted: 

 

27. august 2009 fra kl. 15-18. 

Augustinusfondens mødelokale, samt Ledergruppens mødelokale og Hans 

Cavalli’s mødelokale (alle på Solbjerg Plads). 

 

Baggrund: 

 

Den igangværende evaluering skal belyse følgende temaer: 

 

A. Opfyldelse af formålene for sammenlægningerne (som var: 1) Mere uddannelse, 

2) Større international gennemslagskraft på forskningsområdet, 3) Mere innovation 

og erhvervssamarbejde, 4) Tiltrækning af flere EU-midler, 5) Fortsat kompetent 

myndighedsbetjening)
1
 

 

B. Medbestemmelse for de ansatte og de studerende 

 

C. Den frie akademiske debat 

 

D. Forskningsfrihed 

 

E. Frihedsgrader 

 

CBS har leveret bidrag til belysningen af temaerne i to omgange. Først en samlet 

redegørelse for temaerne A-D, og senest et høringssvar vedr. UBST’s papir om 

frihedsgrader.  

 

Derudover har et konsulentfirma gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 

alle fastansatte medarbejdere på CBS. Det vides ikke om der også er gennemført 

spørgeskemaundersøgelse blandt CBS’ studerende. 

                                                           

1
 Da CBS ikke var en del af universitetsfusionerne i 2007 har UBST i relation til tema A bedt 

CBS give en helhedsvurdering af universitetets placering i universitetslandskabet efter 
sammenlægningerne og universitetets fremadrettede udviklingsmuligheder. 

28. maj 2009 

 

ajp 

 

Anders Jonas Rønn 

Pedersen 

AC-fuldmægtig 

Dir. tlf.: 3815 2036 

Fax: 3815 2015 

ajp.ls@cbs.dk 

Bestyrelsen 
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Konsulentfirmaet har også gennemført en interviewundersøgelse (gruppe- og 

solointerviews) blandt universitetsansatte og studerende. Det vides ikke om CBS-

medarbejdere og -studerende har været blandt respondenterne for undersøgelsen. 

 

Endelig har CBS leveret data til en ”skrivebordsundersøgelse” (vedr. 

medbestemmelse) i form af dagsordener og referater for alle møder i 2008 i 

følgende fora: 

 Bestyrelsen 

 Akademisk Råd 

 Institutmøder på FI (mandagsmøder) 

 Studienævnsmøder SN for HA(psyk.)/cand.merc.(psyk.) 

 

Alt ovenstående materiale og de afledte analyser vil danne grundlag for en 

baggrundsrapport til evalueringspanelet. Baggrundsrapporten forventes 

offentliggjort i begyndelsen af juli 2009 på UBST’s hjemmeside. 

  

Det internationale evalueringspanel, der skal udarbejde evalueringen af 

universitetsområdet, har ønsket med udgangspunkt i baggrundsrapporten at 

foretage en besøgsrunde til universiteterne. Det må derfor formodes, at 

evalueringspanelet vil bruge besøgene til at stille opklarende og uddybende 

spørgsmål i forhold til baggrundsrapporten. Der vil derfor ikke blive udarbejdet 

specifik dagsorden og arrangeret præsentationer i forbindelse med besøget. 

 

Deltagere: 

 

Evalueringspanelet består af: Dr. Agneta Bladh, rektor, Kalmar Universitet 

(formand), Professor Georg Winckler, rektor, Wiens Universitet, Dr. Abrar Hasan, 

uafhængig rådgiver, Professor Elaine El-Khawas, George Washington University, 

Professor Peter Maassen, Oslo Universitet. 

 

Panelet forventer i løbet af besøget at kunne føre samtaler med: 

 Repræsentanter for ledelsen (repræsentanter for bestyrelsen såvel som 

den daglige ledelse)  

 Repræsentanter for det videnskabelige personale  

 Repræsentanter for det teknisk-administrative personale 

 Repræsentanter for de studerende 

 

UBST foreslår, at panelet deler sig i to grupper for samtalerne med ansatte og 

studerende, så de enkelte møder kan blive længere. 

 

UBST anmoder om, at universitetet lader organisationer for de ansatte og 

studerende udpege de personer, som panelet skal mødes med. 

 

Følges denne fremgangsmåde foreslås følgende deltagere til de i alt fire møder: 

 Ledelsen: Hele bestyrelsen eller repræsentanter for bestyrelsen samt hele 

direktionen.  

 VIP: Amanuensisforeningen udpeger 2-3 personer, herunder gerne en 

ph.d., Professorforeningen udpeger to personer. 
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 TAP: Fællestillidsrepræsentanter udpeger 3-4 personer (repræsenterende 

et udsnit af organisationerne på CBS). 

 STUD: CBS students udpeger 2-4 studerende 

 

Videnskabsministeriet vil ikke være repræsenteret ved samtalerne. 

 

Programudkast: 

 

Vedhæftede programudkast er udarbejdet efter ovenstående retningslinjer. 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt hele bestyrelsen 

deltager i mødet eller alternativt hvilke medlemmer af bestyrelsen, der skal deltage 

i mødet med panelet.    
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Draft programme for the international evaluation panel’s visit to CBS 27 

August 

 

The following groups of CBS’ representatives, employees and students will attend 

the meetings with the panel: 

 

Academic staff: 4-6 members of faculty appointed by the amanuensis association 

and the professors’ association at CBS. 

 

Technical and administrative staff: 3-4 members of the administrative staff 

appointed by union representatives. 

 

Students: 2-4 students appointed by CBS Students (the main student organisation 

at CBS). 

 

Board and daily management: 3-5 members of the CBS Board of Directors and the 

entire CBS management team (5 people). 

 

CBS has not prepared agendas or presentations for the meetings as it is expected 

that the panel will conduct the meetings according to their needs. CBS will however 

gladly arrange presentations to clarify specific points or items in the event that the 

panel desires so.  

 

After a short welcoming by the President and management team the panel’s 

meetings are scheduled as follows: 

  

Time: Location: Group: Participants: 

15.10-16.00 Augustinus 

Fonden, board 

meeting room 

Academic staff Entire panel 

Names of CBS 

representatives to 

follow 

16.00-16.45 Ledergruppen Technical and 

administrative staff 

Split panel 

Names of CBS 

representatives to 

follow  

15 June 2009 

 

ajp 

 

Anders Jonas Rønn 

Pedersen 

Administrative officer 

Dir. +45 · 3815 2036 

Fax +45 · 3815 2015 

ajp.ls@cbs.dk 

Universitets- og Bygningsstyrelsen 

Anders Bjørneboe 

Bredgade 43 

1260 København K 

 

abr@ubst.dk 
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16.00-16.45 Hans Cavalli Students Split panel 

Names of CBS 

representatives to 

follow 

16.45-18.00 Augustinus 

Fonden, board 

meeting room 

Board and daily 

management 

Entire panel 

Members of the 

CBS Board 

Entire management 

team 

 

 

The meetings will take place in Copenhagen Business School’s main building at 

Solbjerg Campus. The address is: 

 

Copenhagen Business School 

President’s Office 

Solbjerg Plads 3 

DK-2000 Frederiksberg   

 

The building is situated close to the Frederiksberg Metro Stop (line M1 and M2). 

Upon your arrival please refer to the Information Centre in the main hall who will 

direct you to “Augustinus Fonden, Board meeting room” - the base meeting room. 

 



Universities’ degree of freedom 

As one element within the continuing evaluation of parts of the University Act, 

the universities have received the note, “Universities’ degrees of freedom – 

distribution of power between the Danish state and the universities”, from the 

Danish University and Property Agency, UBST, with an invitation to submit 

comments. The CBS Board of Directors and the Executive Management Team 

very much welcome this opportunity.  

In the first pages of this paper we address some general issues concerning the 

autonomy of the universities in relation to the University Act of 2003
1
. The 

remainder of the note briefly comments on some of the issues raised in UBSTs 

note. The headlines correspond to headlines in UBSTs note. 

 

Self-governing bodies - state-run institutions at arm’s length 

One of the main intentions behind the University Act was “to ensure the 

autonomy of the universities and to deregulate and simplify the rules in the 

areas where the general rules and regulations of the public institutions 

inconveniently tie down the universities”
2
. As mentioned in the note from UBST, 

the intention was also to increase the prioritisation and decision-making powers 

of the universities. The main instrument was to be the new management system 

with a board (with an external majority) and the change from elected to 

appointed managers. The new system was seen as a way to ensure a 

responsible and efficient use of the public funds allocated to the universities. 

The comments accompanying the University Act pointed to the need for greater 

autonomy as a prerequisite for meeting the expectations and demands from 

Danish society.   

We find that the fundamental problem for the universities in general - and the 

boards in particular - is that the intentions behind the Act have not been realised 

through the Act itself or in the subsequent implementation by the Danish 

Parliament and the ministries. There is a very limited degree of trust in the 

                                                 
1
 The headlines refer to the note from UBST. 

2
 ”Aftale om ny universitetslov mellem regeringen og Socialdemokratiet og Kristeligt 

Folkeparti” samt bilag hertil, 11 October 2002 

 

25 May 2009 

 

CA 

 

Charlotte Aller 

Senior Adviser 

Ph: +45 3815 2689 

Mob: +45 40 18 23 89 

ca.ls@cbs.dk 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 

Udvikling 

Universitets- og Bygningsstyrelsen 

Bredgade 43 

1260 København K 
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competencies and capabilities of the Board of CBS. This sits in stark contrast to 

the stated intentions of the Act. We experience a high level of control and 

regulation in almost all areas, including research and education, leaving the 

Board with only limited room for manoeuvre. We recognise and appreciate the 

need for  Danish society to place demands on the universities with regard to 

quality, efficiency and - to some degree – output. However,  we consider that 

the decision power in relation to organisation, structure, choice of method and 

so on must be left to the boards and the management of the university. The 

present situation leaves real influence only in areas such as administration and 

the management of facilities.  

 

The note from UBST states (on page 2) that “this distribution of power is clear, 

but by no means easy to implement in practice”. We find that the underlying 

problem is to be found in the Act itself as it does not clearly reflect the intentions 

behind the reform. We therefore recommend a fundamental review of the Act in 

order to ensure that the boards and the management of the universities are 

actually being empowered and entrusted with the responsibility to “safeguard 

the university’s interests as an educational and research institution and 

determine guidelines for its organisation, long-term activities and development”. 

 

The practical implication of our suggestion would be to change from regulation 

driven and detail-focussed control by VTU, to management by agreed 

frameworks and goal-setting. The boards must be held accountable for their 

management of public funds in relation to agreed goals in an efficient, effective 

and conscientious manner, through reporting, auditing by the State Auditors and 

the private auditors of the university and the oversight of  VTU. The OECD 

evaluation of the university education in Denmark from 2005 supports this kind 

of approach. 

 

Thus,  performance contracts might well be used to support goal-driven 

management of the universities through a dialogue between the university and 

the political system resulting in a joint prioritisation of 5-6 central strategic 

political goals to be achieved within the 3-year contract period. This would 

change the status of the contracts: from bureaucratic documents with a very 

large number of indicators set down by VTU, to highly relevant strategic tools 

for the boards and the universities. 

 

Day-to-day management: quality and structure 

As an example of regulation on the overall structural level, we would like to 

point to the detailed rules regarding the organisation of the university as stated 

in section 3.2.2 of the note. In the last paragraph on page 7 it is clearly stated 
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that the universities are not themselves capable of establishing a structure that 

can ensure academic quality at our institutions. In our opinion the universities - 

rather than politicians and/or civil servants - have the knowledge, insight and 

experience to determine whether for instance departments are the optimal 

means of organising research and teaching. 

 

Efficient financial management and capitalisation 

The need of the universities for strategic room for manoeuvring and risk taking 

has been highlighted by the PWC analysis. We strongly recommend that the 

universities are enabled to establish equity. In this context, we strongly suggest 

that an improved capital structure (debt to equity ratio) is obtained through 

actual capital rather than changes in accounting principles as suggested in the 

PWC analysis. 

 

The universities obviously carry the entire risk in relation to any investments. 

Should the Board fail to meet its responsibility with regard to the management 

of the university’s resources, the Act provides the Minister with the power to 

order the Board to resign. 

 

Staff areas: local decisions within a set framework 

While we appreciate the results that have so far been achieved regarding 

deregulating part of this area, we do not quite recognise the “long range of 

powers transferred” as noted on page 11.  

 

As a publicly funded institution, we acknowledge the Danish collective 

bargaining system as an important tool in the human resource management 

system of the university. We do, however, find it surprising that the negotiations 

of the individual contract of our Swedish incoming President have been 

obstructed by the Danish labour unions and that our British Dean had to witness 

his salary level being discussed in the Danish Parliament. This does not 

promote the “world class” ambitions of the Danish government. 

 

We also note that  that the universities are now able to determine the salary of 

most administrative staff and faculty with no upper limit – this is a very positive 

development. However, the salaries of deans, heads of department and the 

president are determined by the Ministry of Finance and or VTU. Furthermore, 

the note reads “the remuneration of rectors... must be discussed with the 

Ministry..”. This is not the case. VTU has issued the Chairmen with precise 

maximum amounts for the salary of the President/Rector – down to the last 

“øre”. 
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We find it a natural part of the Board’s responsibilities to determine the 

conditions for the management team of the university and for the joint 

management of the university to establish guidelines for the conditions for 

managers on lower levels and other key staff and faculty members.  

 

According to the Act, the Board is responsible for the appointment of the 

President/Rector, while the remainder of the Executive Management Team is 

appointed by the Board on the recommendation of the Rector. The CBS Board 

fails to see the logic in this provision and therefore recommends that the Board 

is given the authority to appoint the entire Executive Management Team.  

 

Regulation of the university study programmes 

The programme area has been subject to quite a variety of additional regulation 

since 2003 (as highlighted by the note itself) which does not seem to be 

consistent with the intentions of the University Act. We recognise the need to 

ensure the legal rights of students as well as the fact that the Parliament has a 

number of political objectives regarding the universities. We would, however, 

recommend that these agendas are pursued via goal-setting and framework 

agreement  rather than through the present detailed regulation, with an array of 

negative and positive incentives as well as control via input and output 

measures. The consequence  of the many regulatory initiatives may be an 

adverse impact on the individual study programmes, since the resources of the 

programme boards and administration must be devoted to the administration 

and implementation of new rules rather than quality assurance, curriculum 

development and so on. 

 

We will not comment on the ongoing process regarding the “simplification of the 

rules” in this area (re section 4.3) as we assume that the panel has been 

provided with the joint input from Universities Denmark. 

 

The issue of quality assurance is raised in section 4.2.7. As an internationally 

oriented business school, CBS relies on international accreditations at 

institutional level such as EQUIS
3
 and AACSB

4
 in order to maintain and 

strengthen our position in relation to recruitment of top qualified faculty, staff 

and students, and to be part of the strongest strategic alliances in our field. 

These accreditations are performed by peers from the international academic 

                                                 
3
 The European Quality Improvement System - 

http://www.efmd.org/index.php/component/efmd/?cmsid=040929rpku 
4
 The Association to Advance Collegiate Schools of Business - http://www.aacsb.edu/ 

 

http://www.efmd.org/index.php/component/efmd/?cmsid=040929rpku
http://www.aacsb.edu/
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community and senior executives from the international business community. In 

this context, the Danish accreditation of single programmes does not carry 

much weight. We do, however, find the overall recognition of CBS by the 

Danish state via the University Act quite important in relation to international 

cooperation.  

 

CBS would welcome a liberalization regarding tuition fees in the master’s 

(candidatus) programmes if the taximeters are not increased considerably. 

 

Regulation of the universities’ research 

We welcome the additional funding to the universities from the Globalisation 

Funds. We also support the need for earmarking some of the funds for strategic 

research based on political priorities. We would, however, like to point out that 

fund application draws heavily upon the time of faculty members. We find it 

relevant to note that, to our knowledge, no evidence has been found to support 

the statement on page 21, paragraph 5, that competition in itself improves the 

quality of research. 

 

 

We look forward to discussing the above mentioned observations and 

recommendations as well as related issues with the evaluation panel in August. 

 

 

  

 

 

Anders Knutsen Finn Junge-Jensen 

Chairman President 

 

 



 

 Universities Denmark • Fiolstræde 44, 1. th. • DK-1171 Copenhagen K 

Phone: +45 33 92 54 05 • Fax: +45 33 92 50 75 • www.dkuni.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University Evaluation 2009 

  

Universities Denmark on degrees of freedom 

 
  

It is the opinion of Universities Denmark that the Ministry of Science, Technol-

ogy and Innovation’s account of degrees of freedom, which gives a description 

of the framework of conditions as they appear from the Ministry’s point of view, 

provides a biased picture of the development in degrees of freedom in recent 

years. The description does not provide a full insight into the limitations faced 

by the universities in carrying out their daily activities. 

  

The tendency to centralize the governmental steering of the university sector is 

strong in Denmark and forms a marked deviation from the principle of decentra-

lization that is part and parcel of the Danish society and which has been seen as 

the main reason why Denmark has been able to adapt to the many challenges of 

a competitive modern economy. 

 

In their statements, the universities have provided a detailed account of the prob-

lems experienced, to which one can refer for further, in-depth, information. 

Here, Universities Denmark will mention just a couple of the main tendencies in 

the development of university autonomy. 

 

The degrees of freedom are a central theme for the universities, and with good 

reason. Increased freedom to manage their own affairs and a decrease in micro-

management are decisive if the universities are to be able to bear their responsi-

bility for developing a modern Danish university sector, on par with the best 

internationally. 

 

 

29 May 2009 

Ref. 2008-5100-01 
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International research indicates that the world’s top-ranking universities have 

large degrees of freedom and that increased autonomy, together with sufficient 

funding, are the conditions required to develop strong and competitive universi-

ties. Globalisation demands the ability to act quickly – and make long-term 

plans. Old-fashioned regulation-controlled management of universities does not 

allow the required flexibility and encourages short-term solutions. 

 

The memo from the Ministry states that a number of the regulations have been 

implemented to facilitate politically determined goals, without otherwise arguing 

how the activities, laid out in the very detailed regulations, should be particularly 

suitable for achieving the proposed goals. When, for example, Parliament deter-

mines precise regulations for when advisory meetings should be held with indi-

vidual students, it would be relevant to ask if this action is so unique that it needs 

to be written into law and, if in fact it is so unique, whether universities would 

not use it anyway. 

 

Regulatory control of research and education, other than being bureaucratic, is 

inclined to be preserving, whereas responsible and visionary management can 

ensure focus on innovation and creative answers to ever new challenges. Simul-

taneously, there are rules and mechanisms in the academic world, which are not 

met or exploited in a management system that builds on detailed regulations. 

Academic staff have many years of experience collaborating internationally and 

sourcing the best partners possible – including joint research, student exchange 

and joint educational programmes. 

 

The rules for the universities’ international work could therefore be beneficially 

limited to those criteria that are essential to ensure transparency and prevent 

public resources from being unintentionally used abroad.  

 

Universities Denmark considers that fewer regulations would create improved 

opportunity for good, effective management at universities, and thereby also 

generate more profit from public investment in the area. Danish universities face 

particular problems in the following areas: 

 

1. There is an overlap between the management tools used. The universities 

are subject to strong economic incentives for reaching certain desired 

goals, subject to a list of more or less dialogue-based tools such as 

development contracts, and finally the same areas are covered by both 

rules and regulations, which create a tendency towards over-

management. 

 

2. There are many examples of regulations for process management. 

Political regulation of the process fights, in principle, against the desire 

to measure results. If regulations which require the universities to carry 

out defined activities with the intention of reducing drop-outs do not 

produce the desired result, who is responsible? 
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3. The University Act has as its goal to increase self-governance for the 

universities, but this has not been reflected in the Ministries’ 

administration of the universities. This resistance against the intentions 

of the University Act is evidenced both by the fact that general rules pre-

dating the University Act are still applicable (e.g. the Ministry of Finance 

budget guidance) and by politically decided changes being implemented 

extremely slowly. For example, the Act’s goal of increasing university 

building ownership has been postponed with reference to ministerial 

committee work, and a political decision on releasing management 

positions, published in early 2008, has still not been put into effect.  

 

4. The educational area is micro-managed and not always consistent. 

Detailed regulations result, for example, in exams and complaint 

procedures which are very slow and bureaucratic, just as accreditation is 

organised so that documentation and reports take on frightening 

proportions. The universities do not decide themselves which students 

should be accepted, but must also in this area follow state regulations. 

 

5. The regulations take very little account of the fact that Danish 

universities function in an internationalised world. International 

collaboration requires the opportunity to show flexibility. Danish 

universities wish to be attractive partners for the world’s leading 

universities. If top universities choose to work together with European 

universities, they often collaborate with a Danish university. However, if 

the Danish university requires that special Danish regulations be adhered 

to, for parallel grades for example, then possible partners might just as 

easily find a university in another country that isn’t so difficult to work 

with. This is why the opportunity to be flexible is a decisive competition 

parameter for a small country. 

 

Naturally this does not mean that the universities should not be held responsible 

for their results. The universities are trusted with a great deal of public funding, 

which should of course be accounted for. The universities should furthermore be 

subject to the same accountancy procedures as any other business. For this rea-

son we also, within the framework of Universities Denmark, annually make pub-

lic a series of key statistics for the eight Danish universities, just as each individ-

ual university in its Annual Report keeps records for its development contract.  

 

The universities all have professional management. It is time that the idea behind 

this form of management is realised. The universities would like to be measured 

according to their results, but how these results are achieved most effectively 

should, as far as possible, be left to the universities themselves.  

 

 

 

Jens Oddershede 
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Strategiske pejlemærker 
 

 International profil med national foran-
kring 

 
En delegation fra CBS bestående af blandt andet 
rektor Finn Junge-Jensen, Dean of CBS Executi-
ve Christer Karlsson, professor og centerleder ved 
Asia Research Centre Kjeld Erik Brødsgaard var i 
dagene 17. til 23. maj i Kina for at besøge part-
neruniversiteter og diskutere samarbejdsaftaler. 
  
Se mere i særskilt bilag til denne beretning. 
 

 
 
CBS har indgået en ny double degree-aftale 
med University of Mannheim Business School. 
Aftalen er på kandidatniveau og omfatter uddan-
nelsen Cand.merc.(it.) - erhvervsøkonomi og in-
formationsteknologi – og dennes modsvar i 
Mannheim. 
 
Double degree aftalen betyder, at studerende ved 
at tage mindst halvdelen af den samlede kandi-
datuddannelses ECTS-point på hvert af de to uni-
versiteter (dette gøres typisk ved at tilbringe det 
første år på hjemme-universitetet og det andet år 
på partner-universitetet) opnår et kandidatbevis 
fra begge universiteter.   
 
 

 Partnerskab med erhvervslivet og det øv-
rige samfund. 

 
Venture Cup, universiteternes fælles konkurrence 
for idéer og forskning med forretningspotentiale, 
har set en markant stigning i antallet af indlevere-
de forretningsplaner til konkurrencen. 
 
Specielt på CBS spirer iværksættermiljøet. CBS 
har igen vist fremgang i deltagerantallet i Venture 
Cup og er nu klart Danmarks bedst repræsente-

rede universitet, idet CBS kan tage æren for 
godt 30 % af alle indleverede planer på landsba-
sis. 
 
CBS-studerende var at finde på både 1. og 3. 
pladsen i årets Venture Cup, hvor halvdelen af 
finaleholdene havde deltagelse af CBS-
studerende. 
 
Årets vinder blev Multiaerobics, et hold bestående 
af studerende fra CBS og ITU, der vandt for deres 
virtuelle platform for interaktiv fysioterapeutisk 
genoptræning. Gruppen får nu 250.000 kr. til at 
realisere deres idé. 
 
Med åbningen af Copenhagen School of Entre-
preneurship sidste år er iværksætteri og innovati-
on blevet et fokusområde på CBS og noget tyder 
på, at det har haft en positiv effekt på dette års 
Venture Cup. 
 
Selvsamme Copenhagen School of Entrepre-
neurship afholdte den 12. juni en prisoverrækkel-
se med det formål at anerkende de studerendes 
indsats på iværksætterområdet. 
 
Ved arrangementet blev der uddelt to priser af 
25.000 kroner til spirende forretningsideer båret af 
studerende ved CBS. 
 
Daniel Daugaard og Stefan Tilsted modtog den 
ene pris for deres forretning ”One Calendar”, der 
er et socialt medie, som samler studerendes 
hverdag i ét online kalender system, der integrerer 
både studie- og privatliv. One Calendar har alle-
rede et stort antal brugere og en god omsætning. 
 
Aya Okamura modtog den anden pris for hendes 
virksomhed, Ayanomimi, der er etableret på skuld-
rende af hendes afhandling ”Dansk designs frem-
tidige muligheder på det japanske marked”. Aya-
nomimi søger at bane vej for danske virksomhe-
der i Japan. Ayanomimi havde sit første salg da-

Rektors beretning til bestyrelsen 
Juni 2009 
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gen efter, at Aya havde afleveret sin afhandling og 
har i dag samarbejdsaftaler med tre danske virk-
somheder fra mode- og møbelbranchen.  
 
 

 Det lærende universitet 
 
På baggrund af stigende kapacitetsproblemer 
(jf. Campus-diskussionen på bestyrelsens april-
møde) og et forventet ekstraordinært højt optag 
på CBS’ kandidatuddannelser (jf. Ledelsesinfor-
mation april 2009) iværksatte CBS i foråret analy-
ser af udnyttelsen af eksisterende undervis-
ningslokaler. Analyserne viste, at den laveste 
lokaleudnyttelse fandt sted i de mindste undervis-
ningslokaler (0-20 pladser), hvorimod der var et 
stigende behov for store undervisningslokaler. 
 
Med udgangspunkt i disse analyser har uddannel-
sesdekanen og campusdirektøren besluttet at un-
dersøge mulighederne for, at 
  

1. Slå mindre undervisningslokaler sammen 
til større 

2. Ombygge små undervisningslokaler til 
studenterarbejdspladser for specialestu-
derende – som et led i indsatsen for at 
nedbringe frafald og gennemførselstider. 

 
 

 
CBS er i øjeblikket tæt på at vælge leverandør til 
en ny læringsplatform (digitalt univers til håndte-
ring af eksamener, afleveringer, karakterformid-
ling, studentersamarbejde, formidling af undervis-
ningsmateriale mm.) med henblik på ibrugtagning 
til studiestarten 2010. 
 
Leverandøren af CBS’ nuværende læringsplat-
form er blevet opkøbt og den nye ejer har med-
delt, at der ikke vil blive videreudviklet på det ek-
sisterende system.  
 
 
Strategiske indsatsområder 2008-09 
 

 Samarbejde på tværs af fagområder og 
discipliner 

 
1. pladsen, prisen for bedste fremlæggelse og 
en pris uddelt af coachene fra hele verden. Det 
var, hvad CBS’ studerende kunne tage med hjem 
fra Singapore Management University efter at ha-
ve deltaget i den internationale konkurrence, 
Apex Business IT Case Competition. 
 
Holdet bestod af to cand.merc.dat studerende og 
en studerende fra International Business and Poli-
tics-uddannelsen. Og det var ikke tilfældigt at hol-
det bestod af studerende fra forskellige uddannel-

ser, da det er CBS Case Coach Stephanie Had-
ler’s erfaring, at hold der blander studerende på 
tværs af uddannelserne står sig stærkest i konkur-
rencerne.   
 
 

 Kvalitet i alle aktiviteter 
 
CBS har netop indsendt formel ansøgning om 
reakkreditering, samt det såkaldte ”data sheet” 
(nøgletals oplysninger om CBS), til EFMD (Euro-
pean Foundation for Management Development), 
der er den organisation som varetager EQUIS 
(European Quality Improvement System) akkredi-
teringer. CBS søger EQUIS reakkreditering, da 
CBS’ nuværende EQUIS akkreditering udløber i 
2010. Det er planen at EQUIS akkrediteringspa-
nelet skal besøge CBS i efteråret 2010. 
 
CBS’ mål er at opnå en akkreditering uden forbe-
hold. CBS har derfor allerede indledt den interne 
proces i forbindelse med udarbejdelse af den 
selvevalueringsrapport, der skal ligge til grund for 
panelets besøg på CBS. Et første udkast af rap-
porten har således på nuværende tidspunkt været 
diskuteret og kritiseret af direktionen, John Davis 
(som CBS har et mangeårigt samarbejde med 
omkring evalueringer og akkrediteringer), Leder-
gruppen, Akademisk Råd, Institutlederkredsen og 
Studielederkredsen. Bestyrelsen vil på et senere 
tidspunkt, når selvevalueringsrapporten har en 
mere færdig form, blive præsenteret for rapporten.    
 

 
 
CBS har netop modtaget besked om, at CBS’ ak-
krediteringsplan er blevet godkendt af The Asso-
ciation to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB).  
 
Akkrediteringsplanen skal nu forelægges ”the ini-
tial accreditation committee” som på deres møde i 
september vil fastlægge den videre proces mod 
en eventuelt endelig akkreditering. 
 

 
 
Resultaterne af den årlige studentersurvey på 
CBS’ største studie – HA almen – viser igen i år 
stor tilfredshed med uddannelsen. 78 % af de 
adspurgte vil anbefale uddannelsen til en bekendt 
(dette tal har ligget stabilt de sidste 4 år). 79 % af 
de adspurgte finder studiets kvalitet ”over middel”, 
16 % ”middel” og kun 5 % ”under middel”.  
 

 
 
Uddannelsesdekanen har sammen med CBS 
Learning Lab iværksat udarbejdelse af en egentlig 
kvalitetspolitik for uddannelsesområdet i form 
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af en ”kvalitetshåndbog”, der skal fungere som et 
blueprint, som for hver enkelt proces i forbindelse 
med studieadministration og –ledelse beskriver 
hvad, der er god kvalitet i udførelsen af proces-
sen, og hvorledes denne kvalitet opnås. 
 
Kvalitetspolitikken vil blive komplementeret af en 
studieledelseshåndbog.   
 

 
 
Uddannelsesdekanen og universitetsdirektøren 
har søgt offentlige midler til medfinansiering af et 
projekt, der efter planen over en 3-5 årig periode 
skal styrke kvalitet og service i studieadmini-
strationen. Såfremt ansøgningen imødekommes 
vil bestyrelsen senere på året blive præsenteret 
for en projektplan for projektet, der foreløbig har 
fået titlen ”LEAN i studieadministrationen”.  
 
 

 HR som platform for forskning og uddan-
nelse 

 
CBS LEAD – CBS’ lederudviklingsprogram har 
nu færdiggjort første fase i det toårige udviklings-
program, der omfatter alle ledere på CBS. Såle-
des har alle deltagere været igennem en personlig 
samtale med en af programmets proceskonsulen-
ter. Samtalen havde blandt andet det formål at 
hjælpe deltageren til at formulere et personligt 
action-learning projekt. 
 
Næste fase i programmet er opstart af tilbageven-
dende møder i programmets udviklingsgrupper. 
Udviklingsgrupperne er sammensat af 7-8 ledere 
på tværs af CBS og skal fungere som forum for 
kollegial sparring og refleksion blandt andet over 
deltagernes aktuelle ledelsesudfordringer og de-
res action-learning projekter. 
 
 
Øvrige strategiske indsatser 
 

 Forskning, forskningsformidling 
 
Dette års Academy of Management årsmøde 
foregår i dagene 7-11. august i Chicago under 
temaet ”Green Management Matters”. Igen i år 
tegner det til, at CBS vil være blandt de stærkest 
repræsenterede europæiske business schools 
ved mødet. 
 
Fra CBS vil 33 forskere være aktivt involveret i 
mødets program. De 33 forskere står tilsammen 
for: 

• 28 arbejdspapirer/artikler 
• 3 symposier 

• 15 ”professional development work-
shops” 

• 6 ”session chairs”/paneldeltagere 
 

 
 
For andet år i træk modtog en CBS-forsker Vi-
denskabsministeriets Forskningskommunika-
tionspris. Se mere under ”Priser, hædersbevis-
ninger og akademiske anerkendelser” i denne 
beretning. 
 
 

 Daguddannelser 
 
CBS har fået godkendt 3 elitemoduler som vil 
blive udbudt som valgfag fra efteråret 2009. Eli-
temoduler er ny type forløb, der i lighed med elite-
uddannelser, skal samle særligt dygtige studeren-
de i uddannelsesforløb på et særligt højt niveau. 
 
Videnskabsminister Helge Sander har i alt god-
kendt 20 elitemoduler på seks universiteter. De tre 
elitemoduler på CBS er følgende: 
 

• IT-baseret modellering af forsyningskæ-
der og implementering (v. professor Her-
bert Kotzab, Institut for Produktion og Er-
hvervsøkonomi).  

• IT Excellence (v. lektor Helle Zinner Hen-
riksen, Center for Applied Information and 
Communication Technology).  

• Internship in International Entrepre-
neurship (v. lektor Peter Gammeltoft, In-
stitut for International Økonomi og Virk-
somhedsledelse).  

 
 

 Fysisk infrastruktur 
 
Bestyrelsens styregruppe vedrørende CBS’ 
Campus afholdt sit første møde d. 8. juni 2009 – 
blandt andet med det formål at fastsætte kommis-
sorium for gruppens arbejde. Styregruppen består 
af bestyrelsesmedlemmerne; Anders Knutsen, 
Peter Schütze, Thomas Plenborg, Patrick Gram 
og Henrik Thorn. Samt fra CBS’ daglige ledelse: 
rektor Finn Junge-Jensen, kommende rektor Jo-
han Roos, universitetsdirektør Peter Pietras, 
campusdirektør Gert Bechlund, økonomichef Johs 
Kristensen og chefkonsulent Charlotte Aller. 
 
Formanden vil mundtligt orientere om mødets re-
sultater. 
 
Styregruppen har næste møde d. 10. august 
2009. 
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Bevillinger og ansøgninger 
 
CBS har i foråret indsendt i alt 23 ansøgninger til 
Det Frie Forskningsråd fordelt med 20 ansøg-
ninger til rådet for Samfund og Erhverv (FSE) og 3 
til rådet for Kultur og Kommunikation (FKK). 
 
Til Det Strategiske Forskningsråd har CBS til 
dato indsendt i alt 4 interessetilkendegivelser. 
 
Derudover har CBS indsendt ansøgninger om 
støtte til i alt 54 ph.d.-stipendier til en ny ordning 
kaldet Mobilitetsstipendier til forskeruddannel-
se 2009-2010. Ordningen, der er en udmøntning 
af globaliseringsstrategiens målsætning om 
igangsætning af 2.400 nye ph.d.-forløb fra 2010, 
har i første omgang indkaldt ansøgninger om støt-
te til i alt 215 ph.d.-stipendier. 
 
Endelig har CBS indsendt ansøgninger om støtte 
til i alt 3 ph.d.-stipendier under ordningen Samar-
bejdsstipendier til forskeruddannelse 2009-10, 
der giver støtte til tværinstitutionelt samarbejde 
mellem universiteter på den ene side og andre 
offentlige forskningsinstitutioner på den anden 
side. 
   
 
Begivenheder og arrangementer på 
CBS  
 
CBS udnævnte tre æresdoktorer ved et arran-
gement d. 2. juni. De tre nyudnævnte æresdokto-
rer var alle forhindret i at deltage ved udnævnel-
sen af æresdoktorer i forbindelse med CBS’ års-
fest. 
 
Professor Antonio Damasio fra University of 
Southern California, professor John Leslie King 
fra University of Michigan og professor Peter 
Nolan fra University of Cambridge fik overrakt 
deres kappe, hat og æresdoktorbevis efter afhol-
delsen af tre velbesøgte faglige seminarer. 
 
En stor del af Damasio’s arbejde er koncentreret 
omkring følelser og har revolutioneret vores opfat-
telse af den rolle, som emotionelle processer spil-
ler i forhold til mere bevidste kognitive hjernefunk-
tioner. 
 
John Leslie King har formået at bygge bro mellem 
informationssystemer på den ene side og økono-
mi og andre samfundsvidenskaber på den anden i 
sit arbejde som hhv. tidsskriftsredaktør, rådgiver i 
the National Science Foundation og the Social 
Science Research Council. 
 
Peter Nolan har blandt andet fået følgende 
skudsmål af Financial Times: Når det gælder 

forskning i kinesiske virksomheders muligheder 
for at blive konkurrencedygtige på globalt plan ved 
Peter Nolan mere end nogen anden – også kine-
serne. 
 
Professor emeritus Zygmunt Bauman fra Universi-
ty of Leeds er også udnævnt til æresdoktor, men 
det er desværre endnu ikke lykkes at arrangere et 
oplæg med ham. 
 

 
 
Den 6.-8. april blev den årlige konference for 
International Society for Public Management 
afholdt på CBS. Konferencen tog sit udgangs-
punkt i debatten om mål- og resultatstyring i den 
offentlige sektor og diskuterede alternativer til 
”New Public Management”. Konferencedeltager-
ne, der kom fra mere end 30 lande, diskuterede 
således blandt andet om begrebet ”New Public 
Governance”, der søger at afdække netværkssty-
ring og innovative offentlige-private partnerskaber 
kunne blive det nye mantra indenfor offentlig le-
delse. 
 

 
 
I forbindelse med Forskningens Døgn d. 24. april 
2009 afholdt CBS et offentligt arrangement under 
titlen ”I finanskrisens tegn”. Arrangementet be-
stod af tre korte foredrag, der henvendte sig til en 
bredere offentlighed og som blev efterfulgt af 
spørgsmål-svar seancer. Temaet for de tre fore-
drag var: 
 

• Krisens omfang globalt og nationalt, her-
under dens betydning for arbejdsløshed 
ved Professor Jan Rose Skaksen, Øko-
nomisk Institut. 
 

• Krisens betydning for den enkelte bor-
gers privatøkonomi ved Professor Mi-
chael Møller, Institut for Finansiering. 
 

• Krisens betydning for virksomheders 
strategi ved kommende rektor Johan 
Roos. 

 
 
Priser, hædersbevisninger og aka-
demiske anerkendelser 
 
Lektor Maja Horst, Institut for Ledelse, Politik og 
Filosofi, modtog i forbindelse med Forskningens 
døgn Videnskabsministeriets Forsknings-
kommunikationspris 2009. 32 kandidater var 
nomineret til prisen. Maja Horst fik prisen for sin 
involverende formidling af kontroversielle teknolo-
gier og forskningsresultater. Ved overrækkelsen 
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af prisen begrundede Videnskabsminister Helge 
Sander valget af Maja Horst i at hendes ”bidrag til 
den offentlige debat har stor værdi for samfundet. 
Gennem innovative formidlingsformer formår hun 
at informere og samtidig gå i dialog med publi-
kum”. 
 

 
 
 
Onsdag den 20. maj 2009 fik Professor Torben 
Pedersen fra Center for Strategic Management & 
Globalization en ærestitel på Padova Universi-
tet. Hans æresforelæsning med titlen ”How can 
companies and regions survive and expand in the 
global world?” fokuserede på, hvordan virksom-
heder skal gentænke deres business model i glo-
bal kontekst. 
 
 
Udnævnelser og ansættelser 
 

 Adjungerede professorer 
 
Erik Bonnerup, tidl. vicedirektør i KMD, tidl. de-
partementschef i Administrationsdepartementet 
ved Finansministeriet og tidl. administrerende di-
rektør i Politikens Hus og Danica. Erik Bonnerup 
tiltrådte som adjungeret professor ved Center for 
Applied ICT med en tiltrædelsesforelæsning over 
emnet ”Reformer – digitaliseringens udfordringer 
og muligheder” d. 30. april 2009. 
 
Michael Moesgaard Andersen, tidl. manage-
ment konsulent og indehaver af Andersen Adviso-
ry Group A/S, samt venturekapitalist, der blandt 
andet har etableret CBB Mobil. Michael Moes-
gaard Andersen tiltrådte som adjungeret professor 
ved CBS Leadership Lab med en tiltrædelsesfore-
læsning over emnet ”Når krisen kradser – er der 
behov for radikal strategisk nytænkning?” d. 5. 
maj 2009. 
 
Kai Krüger, professor ved Universitet i Bergen og 
en af sin generations mest fremtrædende er-
hvervsjurister. Kai Krüger har blandt andet funge-
ret som dommer ved den norske højesteret, samt 
en række klagenævn. Kai Krüger tiltrådte som 
adjungeret professor ved Juridisk Institut med en 
forelæsning om udbudsretlige og kontraktretlige 
problemstillinger d. 11. juni 2009. 
 
Alfred Josefsen, administrerende direktør i Irma, 
”Årets Leder 2003” og aktuel med bogen ”Kære 
Irma – It’s all about people”. Alfred Josefsen til-
trådte som adjungeret professor ved CBS Lea-
dership Lab med en tiltrædelsesforelæsning over 
emnet ”Lederskab – med fokus på mennesker, 
mening og motivation” d. 15. juni 2009.  
 

 Professorer 
 
Mahnke, Volker, udnævnt til professor, 01.02.09, 
Institut for Informatik. 
 
Kotzab, Herbert, udnævnt til professor, 
01.04.2009, Institut for Produktion og Erhvervs-
økonomi. 
 
Christiansen, John, udnævnt til professor, 
01.04.2009, Institut for Produktion og Erhvervs-
økonomi. 
 
Ringberg, Torsten, ansat som professor, 
01.06.2009, Institut for Afsætningsøkonomi. Tor-
sten Ringberg kommer fra en ansættelse på 
Sheldon B. Lubar School of Business ved Univer-
sity of Wisconsin-Milwaukee. 
 
Andersen, Hanne Leth, ansat som professor, 
01.08.2009, CBS Learning Lab. Hanne Leth An-
dersen kommer fra et professorat på Århus Uni-
versitet. 
 
Li, Peter Ping, ansat som professor, 01.01.10, 
Institut for International Økonomi og Virksomheds-
ledelse. Peter Ping Li kommer fra et professorat 
ved California State University. 
 
 

 Professorer mso 
 
Petersen, Christian V, udnævnt til professor 
mso, 01.11.2008 – 31.oktober 2013, Institut for 
Regnskab og Revision. 
 
Rose, Caspar, ansat som professor mso, 
01.01.2009 – 31.12.2013, Institut for International 
Økonomi og Virksomhedsledelse. Caspar Rose 
kommer fra en ansættelse i Den Danske Bank. 
 
Kristensen, Tore, udnævnt til professor mso, 
01.02.2009 – 31.01.2014, Institut for Afsætnings-
økonomi. 
 
Kärreman, Dan, ansat som professor mso, 
01.03.09 – 28.02.14, Institut for Interkulturel 
Kommunikation og Ledelse. Dan Kärreman kom-
mer fra en ansættelse på Lunds Universitet. 
 
Hjorth, Daniel, udnævnt til professor mso, 
01.04.09-31.03.11, Institut for Ledelse, Politik og 
Filosofi. 
 
Gammelgaard, Britta, udnævnt til professor mso, 
01.04.2009 – 31.03.2014 Institut for Produktion og 
Erhvervsøkonomi. 
 
Nygaard, Claus, udnævnt til professor mso, 
01.04.2009 – 31.03.2014, CBS Learning Lab. 



 7

Schmidt, Kjeld, udnævnt til professor mso, 
01.04.2009 – 31.03.2014, Institut for Organisation. 
 
 

 Gæsteprofessorer og tidsbegrænsede 
professorater 

 
Greve, Vagn, Professor, 01.05.09-30.04.10, CKK. 
Vagn Greve har senest været professor på Kø-
benhavns Universitet. 
 
Rovio-Johansson, Airi, Visiting Professor, 
01.03.09 – 28.02.11, CBS Learning Lab. Kommer 
fra Göteborg Universitet. 
 
Johnson, Eric, Visiting Professor, 01.04.09 – 
30.04.09, Institut for Afsætningsøkonomi. Kommer 
fra Colombia University. 
 
Weber, Elke, Visiting Professor, 01.04.09 – 
30.04.09, Institut for Afsætningsøkonomi. Kommer 
fra Colombia University. 
 
Entwistle, Joanne, Visiting Professor, 01.04.09 – 
30.06.09, Institut for Interkulturel Kommunikation 
og Ledelse. Kommer fra London College of 
Fashion. 
 
Smith, David, Visiting Professor, 15.04.09 – 
14.05.09 og 01.04.10 – 30.04.10, Institut for Af-
sætningsøkonomi. Kommer fra National Universi-
ty, Californien. 
 
Bechara, Antoine, Visiting Professor, 01.05.09 – 
31.05.09, Institut for Afsætningsøkonomi. Kommer 
fra University of Southern California. 
 

Percy, Larry, Visiting Professor, 01.05.09 – 
31.05.09, Institut for Afsætningsøkonomi. Marke-
ting- og kommunikationskonsulent tilknyttet adskil-
lige førende internationale business schools.  
 
Santangelo, Grazia, Visiting Professor, 01.05.09 
– 11.06.09, Institut for International Økonomi og 
Virksomhedsledelse. Kommer fra Università degli 
studi di Catania. 
 
Clegg, Steward, Visiting Professor, 17.05.09 – 
16.08.09, Institut for Organisation. Kommer fra 
University of Technology, Sidney. 
 
Schmitt, Norbert, Visiting Professor, 17.05.09 – 
31.05.09, Institut for Internationale Sprogstudier 
og Vidensteknologi. Kommer fra School of English 
Studies, Nottingham. 
 
Monthoux, Pierre G. de, Visiting Professor, 
01.08.09 – 31.07.10, Institut for Ledelse, Politik og 
Filosofi. Kommer fra Stockholm Universitet. 
 
Gorton, Lars, Visiting Professor, 01.09.09 – 
31.08.10, Center for Kreditret og Kapitalmarkeds-
ret. Kommer fra Lunds Universitet. 
 
Mauranen, Anna, Visiting Professor, 01.01.10 – 
31.05.10, Institut for Internationale Sprogstudier 
og Vidensteknologi. Kommer fra Tampere Univer-
sity. 
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• Udannelse 
• Opsætning af maskinel 
• Konvertering 
• Implementering 
• Driftsindkøring  

 
 
Målsætning: 
Det er målet at bringe følgende systemkomplekser og de tilhørende arbejdsgange til et 
niveau, hvor de tilfredsstiller de lovgivningsmæssige og styringsmæssige krav CBS er 
underlagt: 

• Mail, kalender, officepakke og backup 
• Journalsystem 
• Økonomisystem 
• HR-System 

 
Det er også et mål at få systemerne op på et moderne teknologisk niveau, der er 
understøttet af softwareleverandørerne, så vi kan få hjælp, hvis der opstår fejl og 
nedbrud. 
 
Handlinger 

1. Mail, kalender og officepakke samt backup er analyseret, implementeret og i 
driftsat og målet med denne aktivitet er opnået. 

2. Journalsystem (aflevering til statens arkiver 01-04-2009) 
a. Analyse / proof of concept: klar 15-12-2009 (afsluttet men forsinkelse) 
b. Opsætning og tilpasning samt test 01-02-2009 (afsluttet) 
c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-03-2009 (afsluttet) 
d. Implementering og kompetenceudviling 01-04-2009 til 01-06-2009 

(afsluttet) 
3. Økonomisystem fase 1 

a. Analyse / proof of concept: klar 01-12-2008 (afsluttet) 
b. Opsætning og tilpasning samt test 01-05-2009 (afsluttet) 
c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-09-2009 
d. Implementering og kompetenceudviling 01-09-2009 til 31-12-2009 

4. Økonomisystem fase 2 
a. Analyse / proof of concept: klar 31-12-2009 
b. Opsætning og tilpasning samt test 01-05-2010 
c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-09-2010 
d. Implementering og kompetenceudviling 01-09-2009 til 31-12-2010 

5. HR-system fase 1 
a. Analyse / proof of concept: klar 15-12-2008 (afsluttet) 
b. Opsætning og tilpasning samt test 01-06-2009 (afsluttet) 
c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-10-2009 
d. Implementering og kompetenceudviling 01-10-2009 til 31-12-2009 

6. HR-system fase 2 
a. Analyse / proof of concept: klar 01-12-2009 
b. Opsætning og tilpasning samt test 01-08-2010 
c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-10-2010 
d. Implementering og kompetenceudviling 01-10-2009 til 31-12-2010 
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Ressourcer: 
 
Økonomien bag projekterne  
 
I forhold til det oprindelige budget er de samlede beløb blevet udvidet med 3,5 mio. kr. 
som følge af, at det blev besluttet at projektporteføljen blev udvidet med backup projektet. 
 
Økonomien for projekterne bliver således udover administrationens grundbudgetramme 
følgende: 
 
Over 3 år Økonomi-

system 
HR- 
system 

IT-
infrastruktur

Journal Backup 
akut 

I alt

   
Projektleder 1,5 1,5 (IT) 0,5 0,5 4 
Scanning m.v. 0 1,5 0 2 0 3,5 
System server 2 1 2,5 0,5 3 9 
Opkvalificering 3 1,5 0,5 0,25 0 5,25
Software udv. 0 3 0 3 0 6 
Arbejdsgange 3 1,5 0,5 0,25 0 5,25
I alt 9,5 10 3,5 6,5 3,5 33 

 

  
2008 
 

2009 
 

2010-2015 
 

I alt 
 

Drift udgifter 4,5 8 5,5  18 
Afskrivninger 0 3 12  15 

I alt 4,5 11 17,5 33 
 
 
Som nævnt på de foregående bestyrelsesmøder omfatter investeringsplanen ikke det 
studieadministrative system. Der bør gennemføres en dybdegående analyse for 
studieadministrationens område, med henblik på at løse de åbenlyse problemer, der er 
på dette område. Analysen bør ikke kun omfatte systemet men også studieområdets 
arbejdsprocesser, kvalifikationer og organisering. Analysen er nu igangsat. 
 
Projekterne følger budgetterne, og der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til 
overskridelser. 
 
Succesfaktorer: 
 

1. At systemerne er opdateret til en moderne og sammenhængende konsolideret 
platform 

2. At arbejdsgange og systemer lever op til regler og styringsbehov 
3. At der sker en effektivisering af arbejdsgange samt aflastning af arbejdspres 

samt mulighed for øget selvbetjening og hurtigere sagsbehandling. 
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Perspektiver: 
 
Rapporten om kvalitet i administrationen beskriver i detaljer de områder, der trænger til at 
blive forbedret. Perspektivet for arbejdet med de administrative systemer er at disse 
områder et efter et bliver forbedret betydeligt efter tidsplanen. Ved udgangen af 2010 skal 
vi kunne konstatere at disse udfordringer er imødekommet. 
 
Systemomlægning giver i et længere perspektiv mulighed for visse effektiviseringer, men 
det er pt for tidligt at estimere de præcisere effekter. Effekten afhænger muligvis også af 
den organisatoriske struktur. 
 
 
Peter Pietras 
Universitetsdirektør 
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CBS’ position på det nationale 
uddannelsesmarked 
 
 
 
 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
Formålet med denne udgave af CBS 
Ledelsesinformation er at give læseren et billede af 
CBS’ position på det danske uddannelsesmarked.  
 
Bachelor:  

 CBS er den 2. største udbyder af 
samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser 

 CBS er den 4. største udbyder af humanistiske 
bacheloruddannelser 

 CBS er den største udbyder af HA almen og 
HA kombinationsuddannelser. Andelen er dog 
faldende 

 CBS er den største udbyder af 
erhvervshumanistiske bacheloruddannelser. 
Andelen er dog faldende  

 
Kandidat: 

 CBS er den største udbyder af 
samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. 

 CBS er den mindste udbyder af humanistiske 
kandidatuddannelser 

 CBS er den absolut største udbyder af 
cand.merc.-uddannelser (inkl. kombination). 
Andelen er stigende. 

 CBS optager i dag færre erhvervshumanistiske 
kandidatstuderende end Aarhus School of 
Business.  

 
Diplom: 

 CBS er den største udbyder af HD 
uddannelser både målt i optag af HD 1.dels 
studerende samt i studenterbestand for HD 
1.del og HD 2.del.  

 Fordelingen mellem Universiteterne har været 
relativ stabil i perioden 2005 - 2007. 

 
Master/MBA:  

 CBS’ studenterbestand på master-
uddannelserne indenfor ”Ledelse og 
Organisation” ligger på niveau med Syddansk 
Universitet og Aarhus Universitet. CBS’ andel 
af markedet har været faldende de seneste år. 

 På det offentlige marked har CBS den største 
markedsandel for executive MBA. Der er 
imidlertid en række væsentlige private 
udbydere, som vurderes at have stor 
betydning. 

 
 
 
 

 
 
 
 
INDLEDNING 
 
For at sikre at CBS kan levere forskning og uddannelse 
der matcher virksomhedernes behov, er det afgørende, 
at CBS satser på et internationalt samarbejde på alle 
niveauer. Grundlaget for dette er en stærk national 
forankring både i universitetssektoren og i 
erhvervslivet1, og dermed en markedsposition på det 
danske uddannelsesmarked der ligger i top. 
 
Formålet med denne udgave af CBS 
Ledelsesinformation er at give læseren et billede af 
CBS’ placering på netop det nationale 
uddannelsesmarked. Herunder hvor CBS står særligt 
stærkt, og hvor konkurrencen er ekstraordinær hård.  
 
CBS udbyder i dag primært uddannelser indenfor 
erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora. I forbindelse 
med oprettelsen af cand.soc.-uddannelserne har CBS 
imidlertid bevæget sig ind på et fagligt område, der på 
mange måder også ligger tæt på mere traditionelle 
samfundsvidenskabelige uddannelser, som bl.a. 
udbydes på Københavns Universitet. Cand.soc. -
uddannelsen udbydes imidlertid ikke andre steder i 
Danmark.  
 
CBS’ uddannelser er opdelt i 4 hovedkategorier: 
bachelor, kandidat, diplom/HD og master/MBA. Parallelt 
hermed udbyder HHE2 en række kortere kurser til 
forskellige typer af virksomheder. Disse sidstnævnte 
uddannelsesforløb indgår ikke i den efterfølgende 
analyse. 
 
Bachelor og kandidatuddannelser udbydes alene af de 
danske universiteter og er reguleret af Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling.  
 
De erhvervsøkonomiske diplomuddannelser reguleres 
via Undervisningsministeriet og udbydes primært af 
universiteterne – ofte i samarbejde med tidligere 
handelshøjskolecentre. CBS har tidligere udbudt 
diplomuddannelser indenfor erhvervshumaniora, men 
besluttede i 2006 at stoppe optaget pga. af manglende 
ansøgere. 
 
Master/MBA uddannelserne udbydes både af de 
danske universiteter men i høj grad også af en lang 
række private udbydere.  
 
I den efterfølgende analyse vurderes CBS’ 
markedsposition dels på, hvor stor en andel af det 
samlede optag CBS har, dels på størrelsen af den 
samlede studenterbestand. Sidstnævnte måling 
foretages dog alene for betalingsuddannelserne 
(diplom/HD og master/MBA) 
 
 
 

                                                 
1 Jf. CBS’ strategi 
2 HHE: Handelshøjskolen Efteruddannelsescenter 
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DAGUDDANNELSER 
 
CBS udbyder primært bachelor og kandidatuddannelser 
indenfor det erhvervsøkonomiske og 
erhvervshumanistiske område. Tilsvarende 
uddannelser findes alene på 4 andre danske 
universiteter:  
 

 Aarhus School of Business (ASB) under Århus 
Universitet (AU) 

 Syddansk Universitet (SDU) 
 Ålborg Universitet (AAU) 
 Roskilde Universitet (RUC) 

 
I en bred vurdering af CBS’ markedsposition bør der 
også fokuseres på hele det samfundsvidenskabelige og 
humanistiske uddannelsesområde. Det er CBS’ 
vurdering at nye studerende typisk vælger uddannelser 
indenfor et overordnet område: Samfundsvidenskab, 
naturvidenskab, humaniora m.v., og at vi derfor ikke 
kun isoleret kan betragte den snævre erhvervsøkonomi 
og erhvervshumaniora. Dernæst har CBS med 
etableringen af kombinations- og cand.soc.-
uddannelsen bevæget sig ind på faglige områder, der 
på mange punkter kan sammenlignes med traditionelle 
samfundsvidenskabelige og humanistiske fag 
(sociologi, kommunikation, filosofi m.v.).  
 
Betragtes daguddannelserne under ét (bachelor og 
kandidat) viser det sig, at CBS er den største udbyder 
af samfundsvidenskabelige uddannelser og den 
mindste udbyder af humanistiske uddannelser målt i 
studenteroptag. 
 
 
BACHELOR 
På bachelorniveau udbyder CBS uddannelser indenfor 
både det samfundsvidenskabelige og det humanistiske 
område. I figur 1 illustreres fordelingen af 
studenteroptaget i 2007 indenfor samfundsvidenskab 
og humaniora på de danske universiteter.  
 
 
Figur 1: Fordelingen af optaget på de 
samfundsvidenskabelige og humanistiske 
bacheloruddannelser i 2007. 

 
Kilde: Danske Universiteter, Statistisk beredskab 2007. 
Note: RUC: Roskilde Universitet, AAU: Aalborg Universitet, 
SDU: Syddansk Universitet, AU: Aarhus Universitet, KU: 
Københavns Universitet. 
 

Som det fremgår af figuren, optager CBS 25 pct. af alle 
nye samfundsvidenskabelige bachelorstuderende, 
hvilket svarer til den 2. højeste andel. Kun Syddansk 
Universitet (SDU) optager flere (27 pct. af de nye 
studerende). For det humanistiske område har CBS en 
andel på 10 pct.  Kun Roskilde Universitet (RUC) og 
Aalborg Universitet (AAU) ligger under.  
 
Fordelingen mellem universiteterne for både det 
samfundsvidenskabelige og det humanistiske område 
har været relativ stabil indenfor de seneste år. 
 
 
Erhvervsøkonomi (Bachelor) 
Betragtes det erhvervsøkonomiske område mere 
isoleret, viser det sig, at CBS er forholdsvist 
dominerende på markedet. 
 
 
Figur 2: CBS’ andel af optaget i 2007 på HA Almen og 
HA kombinationsuddannelserne 

 
Kilde: C3, Civiløkonomerne 
Note: AU: Aarhus Universitet (inkl. HIH samt ASB), SDU: 
Syddansk Universitet, AAU: Aalborg Universitet, RUC: 
Roskilde Universitet, 
 
 
Figur 2 viser optaget af nye studerende på de 
erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser i 2007 
fordelt på universiteter. Opgørelsen er opdelt på HA 
almen og HA kombination.  
 
CBS er det universitet, der har den absolut bredeste 
vifte af erhvervsøkonomiske kombinationsuddannelser. 
Typisk udbyder de andre universiteter alene BSc IB, HA 
(jur) og HA (dat). Syddansk Universitet (SDU) forsøger 
sig med HA kombinationer indenfor sports- og 
eventmanagement samt entreprenørskab og 
innovation, men optog i 2008 mellem 20 og 35 
studerende. Der er altså tale om forholdsvist små 
uddannelser. Som det fremgår af figuren optog CBS i 
2007 en andel på hele 62 pct. af alle nye HA 
kombinationsstuderende. Dette svarer til 1.292 
studerende, og betyder at CBS dermed er den største 
udbyder på det danske marked indenfor dette område. 
 
Fordelingen af optaget på HA almen er domineret af 3 
universiteter: CBS, Syddansk Universitet (SDU) og 
Aarhus School of Business (ASB - under AU). Også her 
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er CBS den største udbyder med en andel af det 
samlede optag på 35 pct.  
 
Betragtes fordelingen af optaget over tid, viser det sig, 
at CBS for både HA almen og HA 
kombinationsuddannelserne har tabt markedsandele til 
både SDU og ASB. For kombinationsuddannelserne 
har særligt SDU øget deres andel siden 2005. For HA 
almen har ASB indtaget en stærkere position også 
siden 2005.  
 
Forklaringen på denne udvikling kan måske findes i 
følgende: Optaget på både HA almen og HA 
kombinationsuddannelserne er steget på landsplan de 
seneste år, hvilket kan tyde på en øget positiv interesse 
for faget. På CBS har der i flere år været 
adgangsbegrænsning, idet søgningen har været højere 
end antallet af udbudte pladser. På både SDU og ASB 
var der i 2007 frit optag, og det har derfor været lettere 
at blive optaget på erhvervsøkonomi her end på CBS. 
   
 
Erhvervshumaniora (Bachelor) 
De erhvervshumanistiske uddannelser udbydes på 3 
universiteter i Danmark: CBS, Syddansk Universitet 
(SDU) og Aarhus School of Business (ASB under 
Aarhus Universitet).  
 
På CBS og ASB udbydes BA i erhvervssprog med 
forskellige kombinationer af sprog, kommunikation, 
europæiske/amerikanske studier og marketing. CBS 
udbyder desuden BA in information management – en 
uddannelse som ikke ses andre steder.  
 
 
Figur 3: Udviklingen af fordelingen af bacheloroptag på 
de erhvervshumanistiske uddannelser på SDU, AU og 
CBS – opgjort for 2008. 

 
Kilde: www.asb.dk. www.sdu.dk samt CBS’ egne opgørelser. 
Note: I tallene for SDU indgår også optag for cand.negot 
uddannelsen. Erhvervssprog udbydes også på Aalborg 
Universitet. Disse tal har imidlertid ikke været tilgængelige og 
er derfor ikke medtaget i denne opgørelse. 
 
SDU har derudover i mange år haft forholdsvist stor 
succes med uddannelsen cand.negot., som er en 
kombination af sprog og erhvervsøkonomi og derfor i 
høj grad minder om CBS’ SPRØK uddannelse. Men 
hvor CBS lægger vægt på, at SPRØK er en 
erhvervsøkonomisk uddannelse, har SDU placeret 
negot-uddannelsen under det humanistiske område.    
 
I figur 3 er fordelingen i optaget af nye studerende på 
de erhvervshumanistiske bacheloruddannelser i 2008 
opgjort. Figuren viser, at CBS også her er den største 

udbyder, men at forskellen på de 3 universiteter ikke er 
stor. 
 
Det erhvervshumanistiske område har i løbet af de 
seneste år været genstand for en bekymrende udvikling 
med faldende ansøgertal og stigende frafald. Som 
konsekvens heraf besluttede CBS i 2008 at reducere 
antallet af studiepladser på BA i erhvervssprog. 
Argumentet var, at vi herved øger kvaliteten af de 
studerende, der optages via en adgangskvotient, og 
dermed sikrer et hurtigere gennemløb. Konsekvensen 
var et fald i antallet af nye studerende på ca. 100 
personer (se figur 4).  
 
Som det fremgår af figur 4 har samme udvikling ikke 
fundet sted på hverken SDU og ASB. SDU har oplevet 
en lille stigning i optaget siden 2006 og ASB har ligget 
på nogenlunde samme niveau i hele perioden. Det skal 
nævnes, at både SDU og ASB har haft frit optag på de 
fleste kombinationer af erhvervssprog i 2008. 
 
 
Figur 4: Optag (antal) på de erhvervshumanistiske 
bacheloruddannelser på SDU, ASB (AU) og CBS, 
opgjort for perioden 2006, 2007 og 2008.  
 

 
Kilde: www.asb.dk. www.sdu.dk samt CBS’ egne opgørelser. 
Note: I tallene for SDU indgår også optag for cand.negot 
uddannelsen. Erhvervssprog udbydes også på Aalborg 
Universitet. Disse tal har imidlertid ikke været tilgængelige og 
er derfor ikke medtaget i denne opgørelse. 
  
 
 
KANDIDAT 
Også på kandidatniveau udbyder CBS uddannelser 
indenfor både det samfundsvidenskabelige og 
humanistiske område.   
 
For det samfundsvidenskabelige område har CBS en 
forholdsvis stærk position. I 2007 optog CBS således 
33 pct. af alle nye studerende indenfor området, 
efterfulgt af Københavns Universitet (KU) med 22 pct. 
og Aarhus Universitet (AU) med 21 pct. (se figur 5) 
 
CBS’ position indenfor det humanistiske område ligger 
imidlertid i den modsatte ende af skalaen. I 2007 optog 
CBS 179 erhvervshumanistiske kandidatstuderende, 
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svarende til en andel på 4 pct. for hele det humanistiske 
område i Danmark (se figur 5).  
 
 
Figur 5: Fordelingen af optag på de 
samfundsvidenskabelige og humanistiske 
kandidatuddannelser i 2007. 
 

 
Kilde: Danske Universiteter 
 
 
Erhvervsøkonomi (Kandidat) 
Betragtes det erhvervsøkonomiske område isoleret, 
viser det sig også her, at CBS er den absolut mest 
dominerende udbyder. Jf. figur 6 optog CBS 63 pct. af 
alle nye cand.merc. studerende i 2007.   
 
 
 
Figur 6: Fordelingen af optag(antal) på cand.merc.-
uddannelserne (inkl. kombinationsuddannelserne) 

 
Kilde: C3, civiløkonomerne 
Note: AU: Aarhus Universitet (ASB), SDU: Syddansk 
Universitet, AAU: Aalborg Universitet. 
 
 
Årsagen til denne markante placering skyldes 
sandsynligvis CBS’ brede uddannelsesudbud samt 
antallet af udenlandske studerende. CBS oplever 
således at flere studerende, der har taget deres 
bacheloruddannelse på et andet dansk universitet, 
vælger at læse deres kandidatoverbygning på CBS.  
 
 
 

 
Erhvervshumaniora (Kandidat) 
På kandidatniveau udbyder CBS én uddannelse 
indenfor det erhvervshumanistiske område: 
Cand.ling.merc med forskellige specialiseringer. 
Tilsvarende uddannelser findes på Syddansk 
Universitet, Aarhus School og Business (ASB under 
AU) samt Aalborg Universitet. Hverken SDU eller AAU 
har offentliggjort deres optagelsestal for 
kandidatuddannelserne, hvorfor det kun er muligt at 
foretage en sammenligning med ASB.  
 
CBS har i en lang årrække været den største spiller på 
det erhvervshumanistiske kandidatmarked. Som det 
fremgår af figur 7 har denne situation imidlertid ændret 
sig, således at ASB nu står for den største andel af nye 
studerende.  
 
Ændringen kan skyldes at en større andel af 
erhvervshumanistiske bachelorstuderende på ASB 
vælger at læse en erhvervshumanistisk 
kandidatoverbygning, end tilfældet har været på CBS. 
Udviklingen kan også skyldes, at ASB i 2006 oprettede 
en MA in Corporate Communication, hvortil optaget 
generelt har været stigende. På CBS har tendensen 
typisk været, at flere BA dimittender fravælger en 
erhvervshumanistisk overbygningsuddannelse, til fordel 
for en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. 
  
 
Figur 7: Optaget på erhvervshumanistiske 
kandidatuddannelser på CBS og AU, opgjort for 2006 - 
2008. 
 

 
Kilde: www.asb.dk samt CBS’ egne opgørelser fra SPARC. 
Note: ASB er fusioneret med Aarhus Universitet i 2007 og 
indgår derfor i tallene herfra. 
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EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 
 
CBS udbyder 3 typer af efter- og videreuddannelse, 
som alle organisatorisk er placeret under CBS 
Executive: Diplomuddannelser (HD), master/MBA samt 
kortere kurser under Handelshøjskolens 
Efteruddannelsescenter (HHE). I den efterfølgende 
analyse behandles kun diplom/HD og master/MBA. 
 
 
DIPLOM/HD 
For HD uddannelserne er der de seneste år sket en 
væsentlig stigning i antallet af udbydere.  Flere 
underafdelinger til universiteterne (tidligere 
handelshøjskolecentre) har fået tag i de studerende, og 
i stedet for at rejse til København for at læse deres HD, 
kan der nu vælges en skole, der ligger nærmere deres 
bopæl. Udbuddet på de forskellige universiteter er 
imidlertid meget ens. CBS udbyder flest HD 2.dels 
specialiseringer, og øvrige universiteter udbyder en 
delmængde heraf.  
 
HD uddannelserne udbydes i dag på 4 universiteter i 
Danmark: CBS, Aarhus Universitet (AU), Syddansk 
Universitet (SDU) samt Aalborg Universitet (AAU). SDU 
og AU udbyder HD flere steder i landet som 
konsekvens af fusionen med flere 
handelshøjskolecentre. SDU er således repræsenteret i 
Slagelse og i København (BEC Management i Ballerup) 
og AU i Herning, Silkeborg, Holstebro, Ringkøbing, 
Skive og Viborg.  
 
Dernæst har Ministeriet åbnet op for at 
erhvervsakademierne også kan udbyde HD 1.del.  
Denne mulighed har Niels Brock benyttet sig af og 
starter første hold fra efteråret 2009. HD 2.del 
uddannelserne udbydes fortsat alene af 
Universiteterne.   
 
Set i dette lys kan CBS således godt forvente at 
konkurrencen omkring HD uddannelserne og især HD 
1.del bliver væsentlig skærpet de kommende år.  
 
Set over en 10 års periode har CBS oplevet et faldende 
optag på HD uddannelser. I 2008 steg antallet af 
ansøgere og optag til både HD 1.del og HD 2.del 
uddannelserne imidlertid markant på CBS. Samme 
tendens har delvist fundet sted på SDU, men ikke på de 
øvrige universiteter.  
 
I 2007 optog CBS 665 nye studerende på HD 1.del (se 
figur 8), svarende til en andel på 43 pct. af det samlede 
optag i Danmark.  Samlet set har optaget i Danmark 
været meget stabilt i perioden 2005 – 2007, og der har 
kun været mindre udsving i fordelingen heraf mellem 
universiteterne.  
 

Figur 8: Optaget på HD 1.dels uddannelser opgjort for 
2007. 

 
Kilde: C3, Civiløkonomerne 
Note: AU: Aarhus Universitet (inkl. ASB samt HIH), SDU: 
Syddansk Universitet(inkl. VHC), AAU: Aalborg Universitet,  
 
 
Betragtes den samlede studenterbestand (HD 1.del og 
HD 2.del), er CBS også her den dominerende spiller på 
markedet (se figur 9). CBS stod således i 2007 for en 
andel på 39 pct. af alle HD studerende, hvilket 
nogenlunde ligger på niveau med både 2006 og 2005. 
 
 
Figur 9: Fordelingen af den samlede studenterbestand 
på HD uddannelserne opgjort for perioden 2005 – 2007. 

 
Kilde: C3, Civiløkonomerne 
Note: I opgørelsen indgår både HD 1.del og HD 2.dels 
uddannelser.  
 
 
Meget tyder således på, at markedet for HD 
uddannelser fra 2005 til 2007 har været relativt stabilt – 
herunder også fordelingen af studerende mellem 
universiteterne.  Som nævnt tidligere har CBS og SDU i 
2008 oplevet en markant stigning i antallet af nye HD 
studerende på både 1.del og 2.del. Interessant bliver 
det at se hvilken betydning erhvervsakademierne får på 
markedet for HD 1.del, samt SDU’s  etablering i den 
Københavnske region. 
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EXECUTIVE MASTER/MBA 
For master/MBA uddannelserne er der på mange 
måder sket et boom i udbuddet af uddannelser. I takt 
med at efterspørgslen efter længerevarende og 
kompetencegivende efteruddannelse er steget, er 
antallet af både private og offentlige udbydere øget 
tilsvarende. Flere danske universiteter har således valgt 
at udbyde specialiserede master uddannelser målrettet 
særlige dele af erhvervslivet og den offentlige sektor.  
 
CBS har i en lang årrække med succes udbudt MBA 
samt MPA. Der er ligeledes blevet udbudt en række 
MBA og master specialiseringer, som man i nogle 
tilfælde efterfølgende har, måtte lukke ned igen grundet 
manglende tilmelding.  Den samlede tilgang til 
MBA/master uddannelserne har dog været generelt 
stigende.  
 
Master og MBA uddannelser udbydes af alle danske 
universiteter samt en række andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner. Samlet set udbydes omkring 
105 uddannelser indenfor meget forskellige faglige 
områder.  
 
 
Figur 10: Master/MBA uddannelser på danske offentlige 
uddannelsesinstitutioner fordelt på fagområde (opgjort 
april 2009) 

 
Kilde: www.vidar.dk – En opgørelse udarbejdet af 
Undervisningsministeriet. 
 
 
CBS udbyder primært master/MBA uddannelser 
indenfor området ”Ledelse og Organisation”, hvilket er 
det område, der antalsmæssigt udbydes flest 
uddannelser indenfor på de danske offentlige 
uddannelsesinstitutioner (se figur 10). CBS udbyder 
ligeledes en ”Master in Health Management (MHM)” 

samt en ”Master i Skat”. Disse to uddannelser er 
placeret under hhv. ”Sundhed og medicin” samt ”Kultur 
og Samfund”   
 
Som det fremgår af figur 11 udbyder CBS og Syddansk 
Universitet (SDU) begge 7 uddannelser indenfor 
”Ledelse og Organisation”.  Programporteføljen er 
imidlertid noget forskellig. Udover variationer af 
Executive MBA og MPA udbyder SDU således en 
Master i transport og maritim management, en Master i 
kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren og en 
Master i projektledelse.  
 
Executive MBA’en udbydes udover på CBS også på 
Aarhus Universitet samt på Syddansk Universitet i et 
samarbejde mellem de to institutioner. MPA og master 
uddannelser, der minder om denne, udbydes på 4 
universiteter: CBS, Roskilde Universitet, Syddansk 
Universitet samt Aalborg Universitet. Herudover er der 
meget store forskelle i hvilke master/MBA 
specialiseringer, der udbydes på universiteterne.  
 
 
Figur 11: Antallet af master/MBA uddannelser indenfor 
”Ledelses og Organisation” som de danske universiteter 
i dag udbyder. 

 
Kilde: www.vidar.dk 
Note: MHM og Master i Skat indgår ikke. 
 
 
 
Modsat de andre omtalte uddannelsesområder er der 
på master/MBA området etableret et større marked 
blandt private udbydere. Typisk for disse skoler er, at 
de har et tæt samarbejde med udenlandske 
universiteter og business schools, hvor de trækker 
udenlandske lærerkræfter til Danmark. I langt de fleste 
tilfælde udbydes executive MBA uddannelser, der 
således er i direkte konkurrence med CBS. 
 
Af private udbydere kan nævnes: 
  

 AVT Business School, som holder til i 
København. AVT udbyder en CBA, som de 
selv kalder for en ”mini-MBA” samt en MBA. 
Undervisningen foregår i Danmark og der 
trækkes i høj grad på udenlandske 
gæsteforskere fra England og USA.  
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 Henley Business Schools danske afdeling 
holder til i København og Århus. Prisen for et 
samlet Executive MBA ligger på ca. 400.000 
kr. Henley har på nuværende tidspunkt opnået 
AACSB, EQIUS samt AMBA akkrediteringen, 
som den eneste MBA udbyder i Danmark. 

 
Der findes herudover en lang række andre udbydere. 
Det er imidlertid vanskeligt at finde informationer om 
studenteroptag, hvorfor en fordeling af det samlede 
marked ikke er mulig. Men det er helt sikkert at de 
private udbydere står for en væsentlig andel af 
studentermassen.  
 
I det følgende analyseres alene det offentlige udbud af 
master/MBA uddannelser i Danmark. Analysen 
foretages på baggrund af data indsamlet af C3, 
Civiløkonomerne. 
 
Figur 12 viser studenterbestanden på master-
uddannelserne fordelt på universiteterne i Danmark 
opgjort for årene 2005, 2006 og 2007. Som det fremgår 
af figuren, har der i perioden været en generel stigning i 
antallet af studerende på master-uddannelser. Dette 
afspejler den stigning, der har været i efterspørgslen 
efter længerevarende kompetencegivende 
efteruddannelse, som tidligere nævnt. Figuren viser 
også, at CBS, Aarhus Universitet (AU) samt Syddansk 
Universitet (SDU) har en studentermasse der stort set 
er ens. Men hvor antallet af studerende på både AU og 
SDU har været stigende, har niveauet på CBS ligget på 
status quo. 
 
 
Figur 12: Studenterbestanden på 
masteruddannelserne, opgjort for 2005,2006 og 2007. 

 
Kilde: C3, Civiløkonomerne 
Note: Figuren omfatter alle erhvervsøkonomiske 
masteruddannelser ekskl. MBA Fulltime samt Executive MBA. 
Aalborg Universitet (AAU) har for 2007 indberettet en 
studenterbestand på 0. Dette vurderes at være en fejl. 
 
 
 
 
 
 
 

Forklaringen herpå skal sandsynlig findes ved at man 
på både AU og SDU har haft en voldsom stigning i 
antallet af nye master-uddannelser. Dette har ikke 
været tilfældet på CBS.  
 
Det bør bemærkes, at Aalborg Universitet (AAU) har 
indberettet en studenterbestand på master-
uddannelserne på 0 studerende. Det vurderes, at dette 
er en fejl. Det faktiske tal kendes ikke. 
 
 
Figur 13 viser studenterbestanden på executive MBA 
inkl. fulltime MBA. Executive MBA udbydes af CBS og 
af SDU/AU. Fulltime MBA udbydes alene af CBS. Som 
det fremgår, har CBS den absolut største andel af 
executive MBA studerende på det offentlige marked. 82 
pct. af alle Executive MBA studerende vælger at læse 
på CBS.  
 
 
Figur 13: Fordelingen af studenterbestanden op MBA 
uddannelser, opgjort for 2007. 

 
Kilde: C3, Civiløkonomerne 
Note: I opgørelsen indgår alene MBA Fulltime samt executive 
MBA 
 
 
Det skal dog nævnes, at antallet af studerende fra 
SDU/AU i opgørelsen fra ikke stemmer overens med 
andre tilsvarende opgørelse. I C3’s opgørelse 
fastlægges studenterbestanden til 51 studerende i 
andre opgørelser er den 3 gange højere. Konklusionen 
må derfor være, at CBS står for den største andel af 
executive MBA studerende, men den nøjagtige andel 
kan ikke fastlægges på baggrund af de indberettede tal.    
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1. Forskning           
    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 2009 

Maj 
Måletids-

punkt 
Mål 

2009
Mål 

2010 
            
1.1 Forskningsproduktion 1)         
1.1.1 Forskningspublikationer 2) 932 769 886 - 31.12.09 990 1.019

1.1.2 Artikler i peer reviewed videnskabelige 
tidsskrifter 

290 295 329 - 31.12.09 330 350

1.1.3  Artikler i videnskabelige tidsskrifter, ikke 
peer reviewed 

108 146 136 - 31.12.09 108 108

1.1.4 Videnskabelige bøger, monografier 161 108 109 - 31.12.09 161 161

1.1.5  Bidrag til videnskabelige bøger/antologier 373 220 312 - 31.12.09 391 400

1.1.6 CBS-forskeres medlemskaber af int. 
Editorial Boards 

185 248 196 - 31.12.09 188 190

Noter:           

1.1: 1) Der er ændret optællingmåde for publikationer fra 2007 og frem, således at man ikke umiddelbart kan sammenligne med 2006.  

  2) Det samlede tal for forskningspublikationer er sum af 1.1.2 til 1.1.5, men rummer ikke den samlede produktion på CBS. Således er fx 
konferencebidrag, working papers m.v. ikke indeholdt. 

    Resultat 
2006 

Resultat 
2007 

Resultat 
2008 

Status 2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 
2010 

1.2 Internationalisering af forskningen         
1.2.1 Internationale konferencer og workshops 128 98 106 - 31.12.09 128 128

1.2.2 Udenlandske gæsteforskerophold på CBS, > 
1 måned 

44 50 75 - 31.12.09 45 46

1.2.3 CBS-forskere på ophold i udlandet, > 1 
måned 

45 30 33 - 31.12.09 46 47

Noter:           
1.2.2: Antallet af udenlandske gæsteforskerophold på CBS i 2006 og 2007 omfatter fejlagtigt ansatte forskere i midlertidige stillinger på mere 

end 2 måneder. Tidligere år har der således været et misforhold mellem selve navnet på indikatoren og den definition, der er anvendt. I 
2008 ændres definitionen således, at indikatorer og definition passer sammen. Dette betyder, at opgørelsen fremover rummer antallet af 
gæsteforskere med eller uden ansættelsesbrev, på ophold på CBS i mindst 1 måned. Opgørelsen er inklusiv udenlandske ph.d.-
studerende. 

1.2.3: Antallet af CBS-forskere på ophold i udlandet omfatter i 2006 og 2007 ophold på mere end 2 måneders varighed. I 2008 er perioden jf. 
definitionen ændret til mere end 1 måneds varighed. 

            
    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 2009 

Maj 
Måletids-

punkt 
Mål 

2009
Mål 

2010 

1.3 Tiltrækning af eksterne midler         
1.3.1 Forskningsbevillinger fra private/ikke-

offentlige kilder 
        

  Beløb (1.000 kr.) 24.043 24.081 28.168 10.900 31.12.09 26.447 27.649
  Antal 170 138 150 - 31.12.09 170 170
1.3.2 Forskningbevillinger fra danske offentlige 

kilder 
        

  Beløb (1.000 kr.) 32.656 39.683 56.888 14.900 31.12.09 35.922 37.554
  Antal 150 147 183 - 31.12.09 150 150
1.3.3 Forskningsbevillinger fra EU         

  Beløb (1.000 kr.) 4.533 8.700 7.686 1.900 31.12.09 4.986 5.213
  Antal 20 24 32 - 31.12.09 21 22
Noter:           
1.3.1: Opgørelsen viser det faktiske forbrug (aktiviteter) på de pågældende projekter. 
1.3.2: Opgørelsen viser det faktiske forbrug (aktiviteter) på de pågældende projekter. 
1.3.3: Opgørelsen viser det faktiske forbrug (aktiviteter) på de pågældende projekter. 
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    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 

2009 Maj 
Måletids-

punkt 
Mål 

2009
Mål 

2010 

1.4 Ph.d. aktiviteter         
1.4.1 Ph.d.-optag - Humaniora/ 

Samfundsvidenskab 
41 - 50 32 01.10.09 42 43

  Ph.d.-optag - IT 8 - 2 1 01.10.09 8 8
1.4.2 Antal godkendte afhandlinger 28 29 33 17 01.10.09 30 32
1.4.3 Antal udenlandske ph.d.-studerende 44 40 42 46 01.10.09 48 51
1.4.4 Andel af CBS-ph.d.-studerende på 

udlandsophold 
15% 8% 12% - 01.10.09 31% 40%

1.4.5 Antal ph.d.-skoler 6 7 3 3 01.10.09 - -
Noter:           
1.4.1: Der foreligger ingen opgørelse for 

2007. 
        

1.4.5: CBS har endnu ikke fastsat mål for antallet af ph.d.-skoler. 

2. Uddannelse         

    Resultat 
2006 

Resultat 
2007 

Resultat 
2008 

Status 
2009 Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 
2010 

            
2.1 Ansøgninger og optag         
2.1.1 Antal 1. prioritetsansøgninger til CBS' 

bacheloruddannelser 3.662 3.840 3.853 2.032 01.08.09 3.850 4.000
2.1.2 Antal optagne         
  Bachelor 2.484 2.614 2.384 - 01.10.09 2.484 2.484
  Kandidat 2.100 2.162 2.424 - 01.10.09 2.310 2.415
  Executive Master 200 320 185 - 01.10.09 350 230
  Diplom 1.510 1.292 1.765 - 01.10.09 1.550 1.570
2.1.3 Antal programmer     01.10.09   
  Bachelor 14 14 14 - 01.08.09 15 15
  Kandidat 11 14 14 - 01.08.09 12 13
  Executive Master 9 9 9 - 01.08.09 10 11
  Diplom 9 9 9 - 01.08.09 10 11
Noter:           
2.1.1: Status tallet for 2009 vedrører kvote 2. Den endelige opgørelsen baserer sig på CBS' egen opgørelse primo juli. 
2.1.2: Opgørelsen baseres på 1. oktober-tallene. Opgørelsen er eksklusiv de programmer, som CBS udbyder i samarbejde med 

andre institutioner. 
2.1.3: Opgørelsen er eksklusiv de programmer, som CBS udbyder i samarbejde med andre institutioner. Set i forhold til den 

oprindelige kontrakt er tallet for 2006 reduceret for Executive og Diplom, da det ved nærmere gennemsyn viste sig, at der var 
medtaget for mange programmer. Tallet svarer nu til afrapporteringen på den tidligere Udviklingskontrakt. 

            
    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 

2009 Maj 
Måletids-

punkt 
Mål 

2009
Mål 

2010 

2.2 Studenterfrafald         
2.2.1 Frafald, efter normeret tid + 1 år         
  Bachelor, SAMF 30% 32% 33% - 01.10.09 27% 25%
  Bachelor, HUM 43% 47% 46% - 01.10.09. 40% 38%
  Kandidat, SAMF 23% 21% 24% - 01.10.09 21% 20%
  Kandidat, HUM 27% 25% 44% - 01.10.09 25% 24%
Noter:           
2.2.1: Tallene er opgjort efter samme principper, som anvendes af det statistiske beredskab til Danske Universiteter. 
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    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 
2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 2010 

2.3 Gennemførsel         
2.3.1 Gennemførsel, normeret tid         
  Bachelor, SAMF 59% 59% 59% - 01.10.09 63% 65%
  Bachelor, HUM 40% 38% 40% - 01.10.09 44% 46%
  Kandidat, SAMF 15% 16% 24% - 01.10.09 31% 40%
  Kandidat, HUM 1% 2% 4% - 01.10.09 3% 12%
2.3.2 Gennemførsel, normeret tid + 1 år         
  Bachelor, SAMF 68% 66% 65% - 01.10.09 69% 70%
  Bachelor, HUM 52% 49% 49% - 01.10.09 53% 54%
  Kandidat, SAMF 45% 50% 51% - 01.10.09 56% 62%
  Kandidat, HUM 33% 34% 34% - 01.10.09 40% 45%
2.3.3 Gennemførselstid (år)         
  Bachelor, SAMF 2,9 2,9 2,8 - 01.10.09 2,9 2,9
  Bachelor, HUM 3,4 3,3 3,1 - 01.10.09 3,4 3,4
  Kandidat, SAMF 3,2 3,0 2,9 - 01.10.09 3,1 3,0
  Kandidat, HUM 3,6 3,2 3,1 - 01.10.09 3,5 3,5
2.3.4 Gennemførsel i alt (efter 5 år)         
  Bachelor, SAMF 68% 69% 67% - 01.10.09 69% 70%
  Bachelor, HUM 55% 54% 50% - 01.10.09 57% 58%
  Kandidat, SAMF 65% 64% 66% - 01.10.09 65% 65%
  Kandidat, HUM 65% 63% 66% - 01.10.09 65% 65%
Noter:           
2.3.1: Tallene er opgjort efter samme principper, som anvendes af det statistiske beredskab til Danske Universiteter. 
2.3.2: Tallene er opgjort efter samme principper, som anvendes af det statistiske beredskab til Danske Universiteter. 
2.3.4: Tallene er opgjort efter 5 års studietid.         
            
    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 
2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 2010 

2.4 Uddannelser tilpasset samfundets behov         
2.4.1 Beskæftigelsesgrad for færdiguddannede         
  Kandidat, HUM 66% 80% 81% - 31.12.09 74% 75%
  Kandidat, SAMF 78% 82% 79% - 31.12.09 88% 88%
Noter:           
2.4.1: Opgørelsen bygger på VTU's statistik, der viser hvad nyuddannede laver 4-19 måneder efter aflsuttet uddannelse. Opgørelsen 

bygger på data fra Danmarks Statistik anvendes. Tallet for 2008 omfatter den måling foretaget med udgangspunkt i 2006-data. 
Set i forhold til den oprindelige udviklingskontrakt er data for 2006 blevet korrigeret, så de svarer til statistikken for 2004 på 
VTU's hjemmeside. 

  Det skal bemærkes, at tallet ikke omfatter personer, der opholder sig i udlandet på måletidspunktet, hvilket for CBS' 
samfundsvidenskabelige dimittender ligger relativt højt i 2008-målingen (13%). Ledigheden for HUM-dimittender lå desuden i 
2008-målingen på 6 % og for SAMF-dimittender på 3 %. 

    Resultat 
2006 

Resultat 
2007 

Resultat 
2008 

Status 
2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 2010 

2.5 Iværksætteri         
2.5.1 Antal udbudte kurser i Entrepreneurship - i ECTS 177 - 285 - 31.12.09 199 210
            
Noter:           
2.5.1:  Tallet for 2008 baseres på en opgørelse udarbejdet af Øresundsuniversitetet. Samme opgørelse anvendes ligeledes i 

Øresundsuniversitetets rapportering af universiteternes aktiviteter inden for entrepreneurship. I 2006 opgjorde CBS selv tallet. 
Den nye opgørelse forventes at være væsentlig mere valid og veldokumenteret. Opgørelsen for 2008 dækker over kurser 
udbudt i efteråret 2007 samt forår 2008 og indeholder 28 kurser indenfor innovation og entrepreneurship. Der foreligger ingen 
opgørelse for 2007 



 
Afrapportering af udviklingskontrakt  
Juni 2009 
 
 
 

 

 

4 
 

    Resultat 
2006 

Resultat 
2007 

Resultat 
2008 

Status 
2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 
2010 

2.6 Internationalisering af uddannelserne          
2.6.1 Antal CBS-studerende på udenlandsophold 771 790 920 - 01.10.09 990 1.100
2.6.2 Antal udenlandske studerende på CBS          
  Full-programme 1.336 1.534 1.626 - 01.10.09 1.369 1.386
  Udveksling 876 960 1.036 - 01.10.09 1.159 1.300
2.6.3 Strategiske alliancer: Uddannelser i fællesskab 

med strategiske partnere 4 - 8 - 31.12.09 8 10
2.6.4 Kurser på engelsk, oprettede kurser i ECTS 1.755 - 1.385 - 01.10.09 1.875 1.935
2.6.5 Uddannelser på engelsk      01.10.09     
  Antal programmer og linjer på engelsk 24 19 23 - 01.10.09 26 26
  Andel af programmer og linjer udbudt på engelsk 

ift samlet udbud 37% 30% 38% - 01.10.09 39% 40%
Noter:              
2.6.2: I opgørelsen indgår studerende med andet statsborgerskab end dansk.          
               
               
               
    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 
2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 
2010 

2.7 Kvalitet i uddannelserne            
2.7.1 Andel oprettede fag, hvor 

undervisningsevalueringerne offentliggøres på 
nettet 0% 0% 0% 0% 31.12.09 100% 100%

2.7.2 Strategi for undervisningsformer/efteruddannelse 
af undervisere ja ja ja ja 31.12.09 ja ja

2.7.3 Antal kursustimer inden for pædagogisk 
efteruddannelse modtaget af CBS-undervisere 6.064 - 5.684 - 31.12.09 6.821 7.200

2.7.4 Antal afsatte årsværk til at styrke pædagogik og 
fagdidaktik 13,1 - 14,7 - 31.12.09 13,1 14,0

2.7.5 Studievejledningsaktivitet: procentvis andel af 
vejledere med vejlederuddannelse (årsværk) 100% - 100% - 31.12.09 100% 100%

2.7.6 Studievejledningsaktivitet: antal årsværk afsat til 
studie- og karrierevejledning 12,25 - 14,60 - 31.12.09 14,25 15,00

2.7.7 Strategi for studiemijø:            
  Campusplan ja ja ja ja 31.12.09 ja ja
  Andel af campus med netadgang 100% 100% 100% 100% 31.12.09 100% 100%
  Antal grupperum 60 60 55 51 31.12.09 60 60
2.7.8 Studiemiljø på bacheloruddannelserne            
  Andel af uddannelser med udvidet introforløb 0% - 100% - 31.12.09 60% 100%
  Andel af uddannelser med mentorordning 0% 29% 100% - 31.12.09 50% 50%
2.7.9 Kvalitetssikring af uddannelserne - - se note - 31.12.09   -
Noter:              
2.7.8: Alle bacheloruddannelser og cand.soc.-uddannelser har i 2008 implementeret mentorordninger og udvidet introforløb. 

Mentorordningen startede i 2007. I den oprindelige udgave af CBS' Udviklingskontrakt er de 29% angivet under 2006. Dette er 
rettet i denne udgave. 

2.7.9: CBS har udarbejdet en overordnet evalueringsmodel, som også indeholder retningslinjer for de årlige og løbende evalueringer. 
Fra efteråret 2008 blev de løbende evalueringer implementeret på alle daguddannelser, og i foråret 2009 implementeres de 
årlige evalueringer også på daguddannelserne. Opfølgning af begge evalueringstyper indgår som en del af 
evalueringsmodellen. 
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    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 
2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 
2010 

2.8 Efter- og videreuddannelse            
2.8.1 Antal kursister (Master og Diplom)            
  Antal årselever 1.417 1.374 1.456 - 31.12.09 1.340 1.400
  Antal betalende personer 6.582 - 6.189 - 31.12.09 6.200 6.500
2.8.2 Deltagerbetaling (i 1.000 kr.)            
  Executive Master 40.065 50.582 49.693 - 31.12.09 56.700 59.200
  Diplom 42.636 45.987 55.164 - 31.12.09 44.600 47.800
2.8.3  Sommerskole og øvrige korte åbne kurser            
  Antal kurser udbudt 42 45 58 - 31.12.09 64 75
  Antal kursusdage 215 235 278 - 31.12.09 288 325
Noter:              
2.8.1: Tallene er opgjort på basis af indberetninger til VTU og UVM. For antallet af betalende personer er der tale om en 

bruttoopgørelse, hvor ét cpr.nr. godt kan forekomme flere gange. I den tilsvarende nettoopgørelse opgøres antallet af betalende 
studerende til 4.171. 

  For 2006 og 2007 omfatter tallene også tompladser/enkeltfag (incl ISUP) på daguddannelserne, mens tallene for 2008 
udelukkende omfatter master- og diplomuddannelser. 

 
 
3. Videnspredning            
    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 
2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 
2010 

3.1 Samarbejde med professionshøjskolerne            
3.1.1 Aktiviteter gennemført i samarbejde med 

professionshøjskolerne 
- - 2 2 31.12.09 

  

aftaler 
med 3 
KBH 
CVU'er 

Noter:              
3.1.1: Der er indgået aftaler med Erhvervsakademi Nord (som dækker tidligere CVU Lyngby og Hillerød) og det nye 

Erhvervsakademi, som har deltagelse af Niels Brock, Erhvervsskolen Nordsjælland, Hotel- og Restaurantskolen og 
Handelsskolen København Nord.  

               
               
    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 
2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 
2010 

3.2 Deltagelse i den offentlige debat            
3.2.1 Antal besøg på Experts@CBS 69.739 112.159 116.485 30.954 31.12.09 103.246 120.000
3.2.2 Antal presseklip, der citerer CBS-forskere, ledere 

og studerende som eksperter 5.271 5.270 8.552 - 31.12.09 6.157 6.600
3.2.3 Antal artikler i kategorien "Andet/formidlingsartikler" 

i CBS research 995 1.420 1.904 - 31.12.09 1.132 1.200
3.2.4 Antal formidlingsarrangementer 229 242 201 - 31.12.09 260 275
Noter:              
3.2.2: Opgørelsen indeholder ikke presseklip opgjort i de digitale medier. Stigningen i 2008 skyldes primært CBS´ involvering i 

Finanskrisen ultimo 2008. 
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    Resultat 
2006 

Resultat 
2007 

Resultat 
2008 

Status 
2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 
2010 

3.3 Samarbejde med erhvervslivet            
3.3.1 Erhvervsfinansierede ph.d. og DBA              
  Antal indskrevne 60 54 64 52 01.10.09 66 69
  Antal tildelte grader 6 8 7 4 01.10.09 6 7
3.3.2 Antal studerende på internship i virksomheder og 

organisationer 234 314 312 - 31.12.09 390 468
3.3.3 Alumni - tilmeldte til Alumni forum 4.710 5.100 5.183 - 31.12.09 5.236 5.500
3.3.4 Bestyrelsesposter, som indehaves af faste forskere 

ved CBS (i virksomheder) 65 - 115 - 31.12.09 65 65
Noter:            
3.3.1: DBA = Doctor of Business Administration          
3.3.4: Opgørelsen for 2007 inkluderer andre medlemskaber end bestyrelsesposter (jf. tidligere udviklingskontrakt), hvorfor tallet ikke 

er medtaget her. 

  
             
    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 
2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 
2010 

4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening           
4.1 Forskningsbaseret myndighedsbetjening - - - - 31.12.09 - -
Noter: CBS har pt. ingen forskningsbaseret myndighedsbetjening.           

 
 
    Resultat 

2006 
Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Status 
2009 
Maj 

Måletids-
punkt 

Mål 
2009

Mål 
2010

5. Styrkelse af finansieringsgrundlaget            
5.1 Deltagerbetaling fra "ikke EU/EØS-studerende" - 

andel af CBS' samlede uddannelsesindtægt 0,4% 0,4% 0,5% - 31.12.09 0,4% 0,5%
5.2 Indtægter fra skræddersyede kurser og ydelser (mio. 

kr.) 14,1 13,4 15,0 - 31.12.09 15,7 16,5
5.3 Indtægter fra corporate partners, sponsorer og lign. (til 

CBS' generelle formål) (mio. kr.) 2,30 1,00 0,3 - 31.12.09 2,84 3,12
Noter:              
5.3: I 2006-opgørelsen er der ved en fejl medtaget indtægter, det rettelig vedrører Boligfonden og Stipendiefonden.     
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  2006 2007 2008 2008 2009 Budget 
2009 

    Jan - 
april 

Jan - april

   
Ordinær uddannelse  
  
Basistal  
 Antal ansøgere i alt, Bachelor 7.436 8.238 8.511 3.727 4.867 -
 Heraf 1. prioritet, Bachelor 3.662 3.840 3.853 1.942 2.032 -
 Antal STÅ 8.456 9.023 8.852 - - 8.921
 Antal studerende 12.129 12.864 12.508 - - -

 
Gennemsnitsalder  
 Optagne bachelorer 21,9 22,1 21,6 - - -
 Dimittender bachelorer 25,2 24,9 24,6 - - -
 Dimittender kandidater 28,5 28,5 28,5 - - -

 
Færdiguddannede  
 Bachelorer 1.442 1.482 1.621 - - 1.532
 Kandidater 1.205 1.496 1.203 - - -

 
           

Åben uddannelse (ekskl. Executive)  
 Antal optagne 1.433 1.292 1.765 - - -
 Antal færdiguddannede (hele uddannelser)1 598 540 516 - - -
 Antal årsstuderende1 1.205 1.147 1.208 - - 1.260

           

Executive uddannelser2  
 Antal optagne 200 320 181 - - -
 Antal færdiguddannede 147 214 121 - - -
 Antal årsstuderende 212 223 208 - - 278

           
Personaleforhold  
 Antal ansatte omregnet til årsværk 1.201 1.218 1.263 395 441 -
 Personaleomsætning, pct. 23,0 22,9 18,9 - - -
 Antal tiltrådte 137 169 221 - - -
 Antal fratrådte 210 207 186 - - -
    

1) Tallet er inkl. enkelte dimittender for sproglige diplomuddannelser, som nu er lukket for ny-optag. 
2) Tallene er ekskl. Master i Skat og Master i fremmedsprogspædagogik 
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  Regnskab 

2006 
Regnskab 

2007 
Regnskab 

2008 
Status 
2008 

Status 
2009 

Budget 
2009 

    
       Jan - 

april 
 Jan - 
april   

     
Økonomi (løbende priser, mio. kr.)    

Indtægter 865,0 958,2 1.004,2 301,7 358,5 1.051,8

 
- Taxameterindtægter og andre 
uddann.tilskud fra Finansloven 319,9 427,2 438,3 131,2 151,0 452,9

 
- Tilskud til forskning, bygninger og 
bibliotek mv. fra Finansloven 311,3 264,8 281,7 83,6 102,3 306,9

 
- Deltagerbetaling master- og 
diplomuddannelse. mv. 89,2 101,7 107,9 44,5 54,8 120,7

- Eksterne tilskud til forskning og andet 68,4 84,1 105,5 26,4 27,7 93,4
- Øvrige indtægter 76,3 80,4 70,8 16,0 22,8 77,8

  

Omkostninger 848,4 895,8 977,6 272,9 353,4 1.051,8

 
- Løn til heltids videnskabeligt 
personale 250,8 251,7 267,9 79,8 91,4 

 
- Løn til deltids videnskabeligt 
personale 78,6 89,7 81,2 23,1 26,4 

 
- Løn til teknisk/ administrativt 
personale  201,6 211,4 246,6 71,6 92,5 

- Løn diverse -0,7 0,0 7,5 1,7 0,4 
- Husleje, ejd.skat mv  71,4 81,7 78,6 37,3 49,5 
- Bygningsdrift og -vedligeholdelse 37,9 41,1 42,3 13,4 14,4 
- Øvrige driftsudgifter  158,3 170,6 202,4 38,3 67,5 
- Afskrivninger på bygninger 12,9 13,7 14,5 10,7 4,8 
- Finansielle omkostninger 37,5 35,9 36,5 -3,1 6,5 

  

 
Driftsresultat (indtægter minus 
omkostninger) 16,7 62,4 26,6 28,8 5,2 0,0

  

Specifikation af ekstern finansiering 68,4 84,1 105,5 26,4 27,7 
- Statslige fonds- og programmidler  35,8 42,7 59,6 14,5 14,9 

 
- EU og andre internationale 
tilskudsgivere        5,7 11,2 10,9 3,3 1,9 

- Øvrige tilskudsgivere 26,9 30,2 34,9 8,5 10,9 
  

Egenkapital ultimo året -2,6 109,8 136,4   

 Under taxameterindtægter og andre uddannelsestilskud indgår indtægter fra IT-U i forbindelse med E-
business. 
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Møde i CBS bestyrelsen 25. juni 2009 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Beslutning om lukning af punkter på dette møde er truffet af 
formanden jf. forretningsordenen.  
 
Dagsordenen indstilles til godkendelse. 
 
 
Pkt. 
 

Bilag Bilagstitel 

1 1.1 
 

Forslag til dagsorden 
 

1 1.2 Bilagsoversigt 
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2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 
 
 
 
Referatet fremlægges til godkendelse med henblik på 
underskrift af bestyrelsens medlemmer på mødet. 
 
 
Pkt. 
 

Bilag Bilagstitel 

2 2.1 
 

Referat af bestyrelsens møde den 17. april 2009 
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3. CBS’ økonomi 
 
 
a. Intern opsparing 
Ernst & Young har efter aftale med formandskabet udarbejdet et notat 
om problemstillingerne i relation til den decentrale opsparing (bilag 
3.2). Direktionens kommentarer hertil fremgår af bilag 3.1.  
 
Bestyrelsen bedes drøfte revisionens anbefaling (side 4 i bilag 3.2) 
med henblik på beslutning. 
 
 
b. Risikovurdering 
I forlængelse af tidligere drøftelser i bestyrelsen har 
universitetsdirektøren og økonomichefen udarbejdet forslag til en 
model for risikovurdering på CBS.  
 
Bestyrelsen bedes drøfte forslaget, der indstilles til godkendelse. 
 
 
 
Pkt. Bilag Bilagstitel 

 
3.a 3.1 Note om opsparing og egenkapital 

 
3.a 3.2 Notat vedrørende interne opsparinger, Ernst & Young 

 
3.b 3.3 Forslag til indførelse af risikovurdering på CBS 
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4. Håndtering af sommerens optag 
 
Formålet med punktet er at orientere bestyrelsen om det beredskab, 
der er etableret med henblik på at håndtere årets studiestart. Dette er 
særlig aktuelt på grund af den ekstraordinært store søgning til CBS’ 
uddannelser og deraf følgende store optag denne sommer. 
Uddannelsesdekanen har udarbejdet en kort skriftlig redegørelse om 
dette (bilag 4.1). Bestyrelsens kommentarer og spørgsmål er 
velkomne. 
 
Der vedlægges til bestyrelsens orientering beredskabs- og 
handlingsplaner i forbindelse med sommerens optag (bilag 4.2-4.4). 
Disse er udelukkende tænkt som baggrundsinformation, men det er 
naturligvis muligt at stille spørgsmål også til denne del af materialet. 
 
Universitetsdirektøren vil under dette punkt kort orientere om en 
projektansøgning vedrørende udvikling af studieadministrative 
systemer og processer, der er udarbejdet i samarbejde med to 
konsulentfirmaer.  
 
 
Pkt. 
 

Bilag Bilagstitel 

4 4.1 Bestyrelsesorientering: Studenteroptag 2009 
 

4 4.2 Beredskabsplan for studiestart 2009 
 

4 4.3 Handlingsplan – lokaler E09 
 

4 4.4 IT-beredskabsplan for studiestarten ved CBS 2009 
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5. Evaluering af dele af universitetsloven 
 
Som led i den igangværende evaluering af dele af universitetsloven 
besøger det internationale panel universiteterne hver især. Der er 
udmeldt et program med faste punkter: Møder med repræsentanter 
for medarbejdere, studerende og ledelsen.  
 
Formålet med punktet er at beslutte, hvordan bestyrelsen vil være 
repræsenteret ved evalueringspanelets besøg på CBS den 27. 
august jf. bilag 5.1. 
 
Desuden vil rektor mundtligt orientere om status vedrørende 
McKinsey-undersøgelsen af universiteternes økonomi. Rapporten 
forventes offentliggjort umiddelbart før bestyrelsens møde. 
 
CBS’ og Danske Universiteters høringssvar til VTU om 
universiteternes frihedsgrader (bilag 5.2 og 5.3) er vedlagt til 
orientering. CBS’ tilbagemelding er udarbejdet på grundlag af 
drøftelserne i bestyrelsens arbejdsgruppe om frihedsgrader.  
 
 
Pkt. 
 

Bilag Bilagstitel 

5.a 5.1 Evalueringspanelets besøg på CBS 27. august 2009 
 

5.c 5.2 Universities’ degree of freedom (høringssvar fra CBS) 
 

5.c 5.3 University Evaluation 2009 – Universities Denmark on 
degrees of freedom 
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6. Bestyrelsens strategiseminar 
 
Som tidligere aftalt er bestyrelsens heldags strategiseminar 3. 
september erstattet af et halvdagsmøde den 31. august kl. 12-
17. Mødet afholdes på CBS. 
 
Formanden vil på mødet mundtligt fremlægge forslag til temaer 
for seminaret. 
 
Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger formanden og CBS’ 
kommende rektor til at udarbejde et program for seminaret. 
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7. Meddelelser fra formand og direktion 
 
 
Formanden og rektor vil under dette punkt kort supplere det 
skriftlige materiale om udvikling og aktiviteter siden sidste 
bestyrelsesmøde. 
 
Punktet er til orientering. Det er muligt at stille spørgsmål til 
formand og direktion under dette punkt, ligesom spørgsmål og 
kommentarer til det skriftlige materiale er velkomne. 
 
 
 
Pkt. 
 

Bilag Bilagstitel 

7 7.1 
 

Rektors beretning, juni 2009 

 
  
 

 



Møde i CBS bestyrelsen 25. juni 2009 
 

8. Øvrige meddelelser og eventuelt 
 
Materialet fremlægges til orientering og evt. drøftelse.  
 
Bilag 8.1 er universitetsdirektørens faste afrapportering 
vedrørende de administrative systemer. 
 
Under punkt 8.b vil uddannelsesdekanen orientere mundtligt 
om status på udviklingen af det studieadministrative område. 
 
Årsregnskaber fra Stipendiefonden, Boligfonden, HHE og 
forlaget (punkterne 8.e-8.h) fremlægges til bestyrelsens 
godkendelse jf vedtægterne for disse enheder. 
 
Pkt. 
 

Bilag Bilagstitel 

8.a 8.1 Redegørelse og handlingsplan for de 
administrative systemer 

8.c 8.2 CBS Ledelsesinformation, juni 2009  
 

8.d 8.3 Opfølgning på nøgletal – juni 2009 
 

8.e 8.4 Årsregnskab 2008 – Stipendiefonden for 
studerende ved Copenhagen Business School 

8.f 8.5 Årsrapport 2008 – Boligfonden for internationale 
studerende og gæsteforskere ved 
Handelshøjskolen i København 

8.g 8.6 Årsrapport 2008 – Fonden for Efteruddannelse 
og Erhvervsforskning ved Handelshøjskolen i 
København 

8.h 8.7 Årsrapport 2008 – Copenhagen Business School 
Press – Erhvervsøkonomisk Forlag S/I 
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9. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger  
 
Bestyrelsen drøfter i hvilket omfang, der er behov for 
kommunikation internt eller eksternt - udover referatet - af 
beslutninger truffet på mødet. Herunder drøftes, hvordan 
kommunikationen om punkter, der blev behandlet bag lukkede 
døre, skal ske. 
 
Sekretariatet vil i samarbejde med kommunikationsafdelingen 
snarest efter mødets afholdelse udarbejde en kort orientering 
om mødets hovedkonklusioner mhp. offentliggørelse på CBS’ 
intranet. 
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