
 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - 
BESLUTNING 
 
a. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 7 – Bestyrelsens egen tid – afholdes for lukkede døre, uden deltagelse af direktionen. Der er derudover 
ingen lukkede punkter på dagsordenen. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen godkender dagsordenen 
 
Bilag: 
1.1 Forslag til dagsorden 
1.2 Bilagsoversigt  
 
b. Godkendelse af referat 
Der er ikke foretaget rettelser i det endelige referat i forhold til det udsendte udkast. 
Der udsendes ikke referat af mødet i udpegningsorganet grundet drøftelsernes meget personfølsomme 
karakter. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen underskriver referatet på mødet 
 
Bilag: 
1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde 24. juni 2015 
 

 
Emner på kommende bestyrelsesseminar d. 22.-23. oktober 2015: 
 
Se punkt 4 på dagsordenen. 
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Møde i CBS bestyrelsen 10. september 2015 

 
1. 
a. 
b. 

Godkendelse af dagsorden og referat – beslutning 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendelse af referat 

13.00-
13.10 

2. 
a. 
b. 
 

Diversitet – beslutning 
Kønsdiversitet i ledelse 
Diversity and Inclusion Council samt Taskforce for Flere Kvinder i 
Forskning 

13.10-
13.30 

3. 
a. 
b. 

CBS’ økonomi – beslutning 
Budgetstatus, september 2015  
Forslag til finanslov 2016 og udmeldte besparelser

13.30-
14.45 

4.  
 

Bestyrelsens seminar 22.-23. oktober - drøftelse 14.45-
15.15 

5. 
 

Status vedr. blended learning og nye 
undervisningsinitiativer - drøftelse 

15.30-
16.00 

6.  
a. 
b. 
c. 
d. 
f. 
g. 
h. 
i. 

Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt 
Orientering om optag 2015 
Orientering om Copenhagen Business Confucius Institute 
Status på alumne relations 2015 
Status Student Service projekt (mundtlig) 
Fremdriftsreformen på CBS 
Office Hours på CBS 
CBS fejrer 100 års jubilæum i 2017 
Facts & Figures 2015 

16.00-
16.45 

7. Bestyrelsens egen tid 
 

16.45-
17.00 
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Bilagsoversigt   
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1.1 Forslag til dagsorden 
1.2 Bilagsoversigt 
1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde 24. juni 2015 
 
2.1 Rapport om kønsdiversitet i ledelse 2015 
2.2 Data vedr. kønsbalancen på CBS 
2.3 Til evt. baggrundslæsning: Anbefalinger fra Taskforcen om Flere 

Kvinder i Forskning 
 
3.1 Anden kvartals økonomiopfølgning 2015  
3.2 Orientering om 2 pct. omprioriteringsbidrag på det videregående 

Uddannelsesområde 
3.3 Konsekvenser af regeringens udmeldte 2 pct.-besparelser 
3.4 Internt arbejdspapir: Udmøntning af procentbesparelse over 

puljen til færdiggørelsesbonus 
 
4.1 Udkast: Program: Bestyrelsens seminar d. 22.-23. oktober 2015, 

Bernstorff Slot 
 
5.1 Blended learning at CBS – prior experiences and future 

prospects 
 

6.1   Optag 2015 
6.2 Copenhagen Business Confucius Institute@CBS 
6.3 Status på alumni Relations 2015 
6.4 Fremdriftsreformen på CBS 
6.5 Office Hours  
6.6 CBS fejrer 100 års jubilæum i 2017 
6.7 Facts & Figures 2015 
 
7 Ingen bilag 
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Bestyrelsen  
 
 
 

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 24. JUNI 2015  
 
Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Karsten Dybvad, Lisbet 
Thyge Frandsen, Andreas Gjede, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred 
Josefsen, Jakob Ravn og Morten Thanning Vendelø. 
 
Afbud: Eva Berneke og David Lando 
 
Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Peter 
Møllgaard, uddannelsesdekan Jan Molin, og universitetsdirektør Peter 
Jonasson Pedersen. 
 
Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen. 
 
 
1. Rundvisning Graduate House 
Bestyrelsesmødet blev afholdt i Graduate House som led i bestyrelsens 
rundtur til forskellige campuslokationer. Graduate House er seneste 
tilføjelse til CBS’ campusportefølje. Bestyrelsen indledte mødet med en 
rundvisning i huset og universitetsdirektøren og uddannelsesdekanen 
redegjorde for de tanker og mulige positive effekter for 
sammenhængskraft, gennemførsel og studiemiljø, der ligger bag at samle 
cand.merc-studierne i bygningen. 
 
Bestyrelsen bad direktionen lave en kortlægning af de forventede positive 
effekter ved etableringen af Graduate House, således at der om et års tid 
kan følges op på om de forventede (og evt. uforventede) effekter er blevet 
realiseret.   
 
 
2. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning 
a. Godkendelse af dagsorden 
Formanden gjorde opmærksom på at punktet ”Bestyrelsens egen tid” vil 
blive afholdt for lukkede døre og uden direktionens deltagelse.  
 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
b. Godkendelse af referat 

B4-2015 
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Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 27. april 2015, og 
underskrev det på mødet. 
  
 
3. CBS’ økonomi - beslutning 
a. Q1 budgetopfølgning 
Formanden indledte med at pointere at bestyrelsen skulle godkende et 
revideret budget som følge af, at den endelige udmøntning mellem løn og 
drift af enhedernes sparemål ikke var kendt ved primobudgettets vedtagelse 
i december. 
 
Universitetsdirektøren trak herefter hovedlinjerne fra budgetopfølgningen 
op. Som følge af den konkrete udmøntning af besparelserne er der sket en 
forskydning på ca. 6 mio. kr. fra drift til løn. Nettoeffekten af denne 
forskydning er neutral. Derudover fremhævede universitetsdirektøren 
følgende bevægelser: 

- STÅ-produktionen har været højere end forudsat. Direktionen har 
en svag forhåbning om at dette kan være en effekt af forbedrede 
studiegennemløbstider, men budgetterer ikke med en sådan 
strukturel effekt.  

- Staten har udmeldt en generel dispositionsbegrænsning i staten 
som følge af lavere udvikling i priser og lønninger end forudsat i 
finansloven. 

- Indtægter fra eksternt finansierede projekter forventes forbedret 
som følge af generelt højere aktivitetsniveau på eksterne projekter. 
Der kan være tale om, at de forskellige tiltag og incitamenter som 
direktionen har indført for at øge aktivitetsniveauet på projekter er 
begyndt at slå igennem. 

- På trods af en lille stigning i TAP-lønnen drives CBS fortsat 
omkostningseffektivt, således er der flere studerende pr. TAP end 
nogensinde før og GLA-procenten forventes uændret til lavere.  

 
Alt i alt betyder disse bevægelser, at årsprognosen udviser en lille 
resultatforbedring på 2 mio. kr. (resultat -33 mio. kr.).  
 
Bestyrelsen fandt det positivt, at prognosen ligger så tæt på budgettet. 
Bestyrelsen kommenterede den lønanalyse, der er indeholdt i 
budgetnotatet, og fandt at uanset, at en del lønstigninger drives af 
aftalebelagte lønforbedringer som følge anciennitetsstigninger, så 
forekommer den generelle lønudvikling på CBS høj sammenlignet med, 
hvad der kendes fra andre offentlige selskaber. Bestyrelsen bad på denne 
baggrund direktionen have fokus på, at lønbudgettet ikke skrider som følge 
af lokalt aftalte lønforbedringer.  
 
Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og budgetopfølgningen. 
 
Universitetsdirektøren orienterede bestyrelsen om, at CBS i 
forhandlingerne med Danske Bank om et forbedret likviditetsberedskab var 
stødt på nogle krav som CBS ikke ville imødekomme. 
Universitetsdirektøren understregede at CBS’ aktuelle likviditet var fin. 
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Bestyrelsen gav formandsskabet mandat til sammen med daglig ledelse, at 
udarbejde en ny plan og aftale for tilvejebringelse af et forbedret 
likviditetsberedskab.   
 
b. Flerårsbudget 2016-2018 
Universitetsdirektøren præsenterede det opdaterede flerårsbudget. Flerårs-
budgettet er i overensstemmelse med direktionens plan for at bringe 
budgettet i balance i 2017 og frem, som bestyrelsen har tiltrådt. Flerårs-
budgettet er således en konsekvens af, at CBS tilpasser sig de rammevilkår 
der er givet ift. den laveste basisforskningsbevilling pr. STÅ og den laveste 
taxameterbetaling pr. STÅ blandt danske universiteter. Som det fremgår af 
notatet, er det tydeligt, at overgangen fra væsentlige træk på CBS’ 
egenkapital i de seneste år til et balancebudget vil have betydelige 
konsekvenser for kvaliteten af CBS’ uddannelser og forskning givet den 
nuværende finansiering af CBS. Især vil CBS – i forhold til i dag - falde 
bagud på antallet af faste videnskabelige medarbejdere (inkl. DVIP) i 
forhold til antallet af studerende. Således vil CBS fx øge sin 
STUD/(VIP+DVIP) ratio til et niveau, der ligger over 2011-niveauet. 
 
Universitetsdirektøren pointerede ligeledes, at der særligt i 2018 og frem 
opstår et råderum for nye VIP-stillinger, idet en del af det i øvrigt 
skrumpende VIP-lønbudget udgøres af tidsbegrænsede VIP-stillinger. 
Direktionen vil sammen med organisationen udarbejde et oplæg til 
fordelingen af VIP-stillinger på VIP-kategorier fra 2018 og frem. 
 
Bestyrelsen udtrykte en klar bekymring ved udsigten til, at CBS på en 
række kvalitetsparametre vil falde under 2011-niveauet, der hidtil har været 
defineret som et bundniveau for kvaliteten af CBS’ forskning og 
undervisning.    
 
Bestyrelsen bad også direktionen udarbejde en klarere grundfortælling om 
CBS’ flerårsbudget, herunder de bærende holdninger og prioriteter bag 
budgettet.  
 
Bestyrelsen konstaterede i øvrigt at flerårsbudgettet understregede CBS’ 
grundlæggende udfordring: at CBS med den nuværende bevillingssituation 
ikke kan levere den ønskede kvalitet i uddannelse og forskning. 
 
Bestyrelsen drøftede i forbindelse med flerårsbudgettet også de 
scenarieberegninger for forskellige niveauer af opnåelse af måltallene i 
fremdriftsreformen som fremlagt i bilag 3.3. Scenarieberegningerne viser 
de store usikkerheder, der er forbundet med fremdriftsreform og SU-
reform. Bestyrelsen konstaterede, at vi endnu ikke har nogen 
forudsætninger for at vurdere effekterne af fremdriftsreformen på de 
studerendes adfærd, og at fremdriftsreformen derfor medfører store 
usikkerheder om CBS’ indtægtsgrundlag i de kommende år. Bestyrelsen 
anbefalede på denne baggrund, at direktionen dedikerede 
ressourcer/opmærksomhed på dels at følge og skubbe på de studerendes 
fremdrift, og dels at arbejde for at klargøre de utilsigtede konsekvenser af 
fremdriftsreformen for forligspartierne. 
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Bestyrelsen godkendte det flerårige budget som grundlag for fremtidige 
prioriteringer og tog scenarieberegningerne vedr. fremdriftsreformen til 
efterretning. 
 
c. Scenarier for færdiggørelsesbonus 
Punktet blev drøftet under ovenstående punkt. 
 
4. Forskningsredegørelse 2015 - drøftelse 
Forskningsdekanen præsenterede årets forskningsredegørelse, og 
fremhævede følgende punkter fra redegørelsen: 
 
Det positive udgangspunkt for forskningen på CBS: 

- CBS’ forskningsoutput er højt ranket (nr. 7 i Europa iflg. UT 
Dallas) 

- CBS’ ph.d.’ere er eftertragtede – både i erhvervsliv og akademia 
- CBS samarbejder i høj grad med erhvervslivet om projekter, der er 

relevante for erhvervslivet 
 
Udfordringerne for forskningen på CBS  

- Ph.D.-uddannelse: CBS burde uddanne flere ph.d.’ere og burde 
kunne tilbyde udvidede ph.d.-forløb til særlige forskertalenter, der 
skal konkurrere internationalt, men CBS har ikke finansieringen 

- Ekstern finansiering: CBS skal blive bedre til at bruge ekstern 
finansiering som et middel til at opbygge stærke forskningsmiljøer, 
og skal i det hele taget blive bedre til at tiltrække ekstern 
finansiering, der rækker udover enkeltforskeres projekter 

- CBS er ikke længere i et vækst scenarie, hvorfor fokus skal skiftes 
fra tiltrækning af talent til udvikling og fastholdelse af talent 

- Kønsbalancen: alt andet lige er det et udtryk for spild af talent, at 
kvinder er så kraftigt underrepræsenteret på særligt professorniveau 

 
Bestyrelsen havde udpeget Arvid Hallén som ordstyrer og opponent på den 
efterfølgende drøftelse af forskningsredegørelsen.  
 
Bestyrelsen konstaterede at CBS havde stærke resultater på publicerings-
siden og spurgte derfor ind til det ”andet ben” af forskningen: at 
forskningen betyder noget for samfundet. CBS har god succes hos ERC, 
der netop vægter ”grand societal challenges”, men CBS bør generelt søge 
en bevægelse mod større bevillinger og færre ansøgninger, hvilket stiller 
udfordringer til organisering og struktur især på institutniveauet i 
ansøgningsfasen og i den fase hvor muligheder identificeres og forhandles, 
herunder netværk og løbende dialog med mulige bevillingsgivere. 
 
Bestyrelsen pointerede, at det var vigtigt at have to kapacitetsudfordringer 
for øje i bestræbelserne på at opnå yderligere ekstern finansiering: kapacitet 
til at skaffe bevillingen og kapacitet til at gennemføre projektet. 
Bestyrelsen gav herefter indspark til forskningsdekanen, dels ift. projekt- 
og idégenerering på institutniveau, og dels ift. udviklingen og den aktuelle 
tankegang i de fonde, der bevilliger til forskningsprojekter.  
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Bestyrelsen hæftede sig derudover særligt ved den manglende kønsbalance 
i professoraterne på CBS og i den faste VIP-bestand generelt.  
 
Direktionen anerkendte problemet og vil til kommende bestyrelsesmøde 
præsentere den handlingsplan som ”Diversity and Inclusion Council” er i 
gang med at udarbejde for at adressere dette problem (og andre diversitets-
udfordringer). 
  
 
5. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt 
Bestyrelsen tog det skriftlige materiale til efterretning. 
 
Rektor fortalte om indtryk fra folkemødet 2015. Rektor konkluderede at 
folkemødet er velegnet til dels, at fornemme de forskellige positioner i 
universitetssektoren omkring aktuelle emner, og til dels at opbygge og 
vedligeholde relationer, der går udover sektoren. 
 
 
6. Bestyrelsens egen tid 
Der tages ikke referat af punktet. 
 
 
 
Kommende møder:  
Torsdag d. 10. september 2015 kl 13-17  
Torsdag d. 22. oktober kl 12 til fredag d. 23. oktober kl. 13, 
bestyrelsesseminar 2015  
Tirsdag d. 15. december 2015 kl 15-21 (inkl. middag). 
Torsdag d. 3. marts 2016 kl 13-17 
Onsdag d. 27. april 2016 kl 13-17 
Mandag d. 27. juni 2016 kl 13-17 
Onsdag d. 31. august 2016 kl 13-17 
Onsdag d. 12. oktober kl 12 til torsdag d. 13. oktober kl 13, 
bestyrelsesseminar 2016 
Torsdag d. 15. december 2016 kl 13-17 



 

2. DIVERSITET – BESLUTNING 
 
a. Kønsdiversitet i ledelse 
Med ligestillingsloven af 19. december 2012 blev CBS øverste ledelsesorgan pålagt, at opstille måltal for 
andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og andre kollektive ledelsesorganer. 
For CBS’ vedkommende er der kun tale om bestyrelsen, da der er ikke andre kollektive ledelsesorganer i 
lovens forstand. For medarbejdervalgte til bestyrelsen gælder bestemmelsen ikke. Bestyrelsen er således 
forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn for de eksterne medlemmer af 
bestyrelsen. 
 
Loven pålægger ligeledes det centrale ledelsesorgan, at udarbejde en politik for at øge antallet af det 
underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer. For CBS’ vedkommende drejer det sig om 
direktionen, institutledere, funktionschefer samt grupper af mellemledere. 
 
Bestyrelsen godkendte første gang i juni 2013 notat og handlingsplan for kønsdiversitet i ledelse på CBS 
2013-2017 og besluttede ved samme lejlighed, at bestyrelsen en gang årligt ville følge op på måltal og 
handlingplan.  I september behandlede bestyrelsen igen handlingsplanen, og foretog enkelte ændringer.  
 
Det indstilles: 

- at måltallet for det underrepræsenterede køn på ledelsesniveau 4 forhøjes fra 30 til 40 pct.for den 
kommende periode, og at denne ændring indføjes i handlingsplanen, som godkendes på dette 
bestyrelsesmøde.  

 
Bilag: 
2.1 Rapport om Kønsdiversitet i Ledelse 2014-2015 
 
 
b. Diversity and Inclusion Council samt Taskforce for Flere Kvinder i Forskning 
Bestyrelsen konstaterede i forbindelse med behandlingen af ”Forskningsredegørelse 2015” i juni, at 
kønsbalancen på det akademiske område på CBS var skæv – særligt for faste VIP. Direktionen anerkendte 
problemet og påtog sig at præsentere status for CBS’ bestræbelser på at opnå en mere ligelige kønsbalance. 
 
Rektor vil på mødet give en status på dels CBS’ egne bestræbelser i regi af ”Diversity and Inclusion 
Council”, der er nedsat af rektor og har rektor som formand. Udvalget barsler pt. med en handlingsplan for 
området (der dog endnu ikke er færdig og drøftet med organisationen). Rektor vil desuden orientere om det 
arbejde han deltog i foråret 2015 i form af en minister-udpeget taskforce om flere kvinder i forskning. 
 
Bilag 2.1 viser udviklingen i kønsbalancen på det akademiske område på CBS over tid. Bilag 2.3 er 
rapporten fra taskforcen om flere kvinder i forskning, der er tale om et baggrundsbilag for de særligt 
interesserede, der således ikke forventes læst, men den er god at orientere sig i.  
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning  
 
Bilag: 
2.2 Data vedr. kønsbalancen på CBS  
2.3 Til evt. baggrundslæsning: Anbefalinger fra Taskforcen om Flere Kvinder i Forskning 
 
 

Møde i CBS bestyrelsen / 10. september 2015  

 

 



 

 

 

 

20. august 2015  
 
Copenhagen Business School 
HR Services 
Solbjerg Plads 3 
2000 Frederiksberg  
 
Bsj/ 
 
 
Side 1 / 3 
 

Til bestyrelsen  
 
 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0

Pr
oc

en
t

Ledelsesniveauer

Figur 1 Den procentvis andel af kvinder i ledelsen 2013-2015
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RAPPORT OM KØNSDIVERSITET I LEDELSE 2014-2015  
Bestyrelsen og Direktionen modtager årligt en statusrapport om arbejdet med 
Kønsdiversitet i Ledelse jf. bilag 2 med henblik på at vurdere, om der er behov 
for yderligere indsats til at opnå de opstillede mål. 
 
Opfølgning på måltal for bestyrelsen 
CBS havde opstillet et måltal på 33 pct. for de eksterne medlemmer af 
bestyrelsen ud fra en pragmatisk tankegang om, at der er 6 medlemmer, og derfor 
er 33 pct. et logisk valg. Ministeriet har imidlertid gjort CBS opmærksom på, at 
måltallet for bestyrelsen bør være 40 pct. jf. kravet i ligestillingslovens § 11, da 
CBS allerede opfylder måltallet på 33 pct. Derfor er dette måltal i 
handlingsplanen ændret til 40 pct.  
 
Der er ikke sket udpegning af nye eksterne medlemmer i perioden 1.august 2014 
- 31. juli 2015, så der er fortsat 33 pct. af det underrepræsenterede køn i 
bestyrelsen, dvs. 2 kvindelige medlemmer ud af 6 eksterne medlemmer. Der er 
indkaldt forslag til medlemmer af bestyrelsen til udpegning i august/september 
2015. I den forbindelse er bestyrelsen opmærksom på diversitetsaspektet, 
herunder måltallet om køn. 
 
Opfølgning på måltal for øvrige ledelsesniveauer 
Der har i perioden været en positiv udvikling i måltallene for visse grupper, som 
det fremgår af nedenstående figur. Der er dog stadig en ubalance og et stykke til 
målet på de øverste ledelsesniveauer.  
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Pr. 1. august 2015 er der ansat 4 kvindelige institutledere. I efteråret 2015 opslår 
CBS 7 institutlederstillinger. Her er muligheden for at nå måltallet på 30 pct. 
(min. 5) til stede. 
 
På ledelsesniveau 4 er måltallet om 30 pct. mænd opnået. 
 
Samlet set er CBS tæt på at opfylde måltallet for de forskellige ledelsesniveauer, 
bortset fra Direktionen, hvor måltallet er 25 pct. Det kræver dog fortsat fokus på 
at vurdere opslag og ansættelsesprocedure ud fra et ligestillings- og 
diversitetsperspektiv i hver enkelt stilling, der skal besættes. Se nærmere i tabel 1 
i bilag 1. 
 
Opfyldelse af målsætninger ved rekruttering og ansættelser for perioden  
I Handlingsplanen for Kønsdiversitet i Ledelse er der fastsat 3 målsætninger for 
rekruttering og ansættelse af nye ledere: 

1. Kønsperspektivet indtænkes i formuleringen af jobopslaget, så jobbet 
fremstår mere tiltrækkende for begge køn.  

2. Den ansættende leder nedsætter et ansættelsesudvalg, som skal have en 
ligelig fordeling mellem kønnene (forstået som mindst 40 % af det 
underrepræsenterede køn), hvor det er fagligt muligt.  

3. Ansættelsesudvalget indkalder ansøgere til samtale (shortlistet 
kandidatpulje) således, at det underrepræsenterede køn udgør minimum 
1/3.  

Som det fremgår af tabel 2 i bilag 1, har der været i alt 6 stillingsopslag inden for 
perioden 1.8.2014 - 31.7.2015.  

Der har været mere end 40 pct. af det underrepræsenterede køn i alle 
ansættelsesudvalg, undtagen i to udvalg til hhv. institutleder og dekan. For disse 
stillinger fastsætter CBS’ vedtægter af marts 2012 særlige regler for udpegning af 
ansættelsesudvalg til disse stillingstyper, hvorefter Akademisk Råds medlemmer 
udpeger repræsentanter til ansættelsesudvalgene. Rektor har, for så vidt angår de 
opslåede institutlederstillinger i efteråret 2015, specifikt anmodet alle 
indstillingsberettigede om at indstille kandidater af begge køn til 
ansættelsesudvalgene, og det vil fremover blive praksis i indstillinger. 

Der har været indkaldt mere end 1/3 af det underrepræsenterede køn til 
ansættelsessamtaler undtagen til stillingen som forskningsdekan. 

HR vurderer, at der fortsat er behov for at arbejde med scoutingprocesser, 
formulering af jobopslag og jobbeskrivelse i den kommende periode, da det er 
ønskeligt med flere kvalificerede ansøgere fra det underrepræsenterede køn på 
alle ledelsesniveauer. 
 
Det videre arbejde med handlingsplanen for Kønsdiversitet i Ledelse 
Temaet for handlingsplanens anden bølge (2015-2017) er talent- og 
karriereudvikling. 
Rektor har imidlertid nedsat et udvalg ” Diversity and Inclusion Council”, som 
skal rådgive om spørgsmål inden for dette område. Udvalget er midt i arbejdet 
med bl.a. at se på talent- og karriereudvikling, så det foreslås, at det videre 
arbejde herom afventer udvalgets anbefalinger.  
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Udviklingskontrakten 2015-2017 har allerede en målsætning og tilhørende 
handlingsplan om en stigning i antallet af kvalificerede kvindelige ansøgere til 
professorater. 
 
Handlingsplan om Kønsdiversitet i ledelse 2013-2017 
Handlingsplanen foreligger hermed i en redigeret udgave jf. de beslutninger, 
bestyrelsen traf ved drøftelse af rapport 2014. Se bilag 2. 
 
Det indstilles, at måltallet for det underrepræsenterede køn på ledelsesniveau 4 
forhøjes fra 30 til 40 pct.for den kommende periode, og at denne ændring indføjes 
i handlingsplanen, som godkendes på dette bestyrelsesmøde. 
 
Bilag 1: Data om kønsdiversitet i ledelse 1.8.2014-31.7.2015 
Bilag 2: Handlingsplan for Kønsdiversitet i Ledelse på CBS 2013-2017, revideret 



Bilag 1 til Data til rapport om Kønsdiversitet i Ledelse 2014-2015 
 
 

Tabel 1 Oversigt over kønsfordeling på ledelsesniveauer 2013 ‐ 2015  
   30.7.2015  1.8.2014 1.5.2013  2017 CBS 

måltal 

   K  M  I 
alt  

Andel af 
kvinder 
i pct. 

K M I 
alt  

Andel af 
kvinder 
i pct. 

K M I 
alt  

Andel af 
kvinder 
i pct. 

Andel af det 
underrepræse
nterede køn i 

pct. 
Niveau 1: Bestyrelsen  2  4  6  33,3 2 4 6 33,3 2 4 6 33,3  40,0

Niveau 2: Direktionen  0  4  4  0,0 0 4 4 0,0 0 4 4 0,0  25,0

Niveau 3: Institutleder  4  11  15  26,7 3 12 15 20,0 3 12 15 20,0  30,0

Niveau 3: Funktionschef  4  7  11  36,4 4 7 11 36,4 4 7 11 36,4  40,0

Niveau 4: Sekretariats‐ og 
teamleder 

34  15  49  69,4 32 16 48 66,7 29 16 45 64,4  30,0

 
 
 
Tabel 2 Oversigt over stillingsbesættelser i perioden 1.8.2014 ‐ 31.7.2015     

Stilling  Enhed  Ans. dato  Køn på 
den 

udvalgte 
leder 

Opslag Ansættelsesudvalg Indkaldte ansøgere  Antal 
kvindelige 
ansøgere 
i pct. 

            M K Kvinders 
andel i 
pct.  

M K Kvinders 
andel i 
pct.  

  

Sekretariatsleder  ECON  01‐10‐
2014 

M  ja 3 3 50,0 4 2 33,3  65,5

Teamleder for 
Career Center 

EA  01‐05‐
2015 

K  ja 1 2 66,7 1 3 75,0    

Budgetchef  FA  01‐11‐
2014 

K  ja 1 2 66,7 4 2 33,3    

Institutleder  IOA  01‐01‐
2015 

K  ja 5 3 37,5 0 1 100,0  50,0

Uddannelses‐
dekan 

EDU  01‐01‐
2015 

M  ja 4 1 20,0 4 2 33,3  11,1

Forsknings‐
dekan 

RESEARCH  01‐01‐
2015 

M  ja 3 2 40,0 6 0 0.0  4,5 
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Kønsdiversitet i ledelse på CBS 2013-2017, revideret  
Med ændring af lov om ligestilling af mænd og kvinder af den 19. december 2012 blev 
der opstillet krav om en dansk model for flere kvinder i ledelse både i private og 
offentlige virksomheder jf. bilag 1. 

Ansvaret for at opfylde loven er placeret hos bestyrelsen, som skal 

 Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen 
 Iværksætte politik og handlingsplan for at øge antallet af det underrepræsenterede 

køn på øvrige ledelsesniveauer. 

Ansvaret for gennemførsel af politikken (Ligestillingspolitik – delpolitik til den 
overordnet Personalepolitik) og handlingsplanen (Kønsdiversitet i ledelse på CBS 2013-
2017) påhviler direktionen.  

Måltal 
Målsætningen med lovændringen er på sigt at opnå en ligelig fordeling mellem kønnene 
forstået som ikke under 40 % af det underrepræsenterede køn på de forskellige 
ledelsesniveauer. Det er fortsat en forudsætning i ligestillingsloven, at det er 
kvalifikationerne og ikke kønnet, der er afgørende for besættelse af en post eller 
ansættelse i en stilling.  

Der arbejdes henimod at opnå mindst 40 % af det underrepræsenterede køn på de alle 
ledelsesniveauer på CBS, idet måltal for nogle af ledelsesniveauerne for den nuværende 
fireårige periode vil være under lovens mål om 40 % men med sigte på en gradvis 
opfyldelse af målet. 

Der er fastsat følgende måltal frem til 2017: 

Niveau 1: Bestyrelsen 
Det underrepræsenterede køn blandt bestyrelsens eksterne medlemmer*) udgør mindst 40 
% i 2017 
De interne medlemmer er valgte, og der kan derfor ikke opsættes en målsætning for 
kønsdiversitet på disse poster. 

Niveau 2: Direktionen 
Andelen af kvindelige DIR medlemmer øges så vidt muligt fra 0 % i 2013 til mindst 25 % 
i 2017 

For at understøtte målet etableres der en række initiativer jf. næste afsnit. 

20. august 2015 
Copenhagen Business 
School 
HR Services 
Solbjerg Plads 3 
2000 Frederiksberg 
BSJ 
 

Bilag 2 Måltal og handlingsplan for Kønsdiversitet i Ledelse 2013-2017
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Niveau 3: Institutledere og funktionschefer 
Andelen af kvindelige funktionschefer øges så vidt muligt fra 36 % i 2013 til 40 % i 2017.  

Andelen af kvindelige institutledere øges så vidt muligt fra 20 % i 2013 til mindst 30 % i 
2017. 

For at understøtte målet etableres der en række initiativer jf. næste afsnit. 

Niveau 4: Teamledere 
CBS vil øge antallet af mandlige mellemledere til 30 % i 2017. 

For at understøtte målet etableres der en række initiativer jf. næste afsnit. 

Målsætninger ved rekruttering og ansættelse af ledere 

1. Kønsperspektivet indtænkes i formuleringen af jobopslaget. Jf. lov om 
ligebehandling er det ikke muligt at indikere direkte, at man søger et bestemt køn, 
men jobbeskrivelsen kan skræddersys, så jobbet fremstår mere tiltrækkende for 
begge køn. HR Services vil rådgive den rekrutterende instans herom.  

2. Den ansættende leder nedsætter et ansættelsesudvalg, som skal have en ligelig 
fordeling mellem kønnene (forstået som mindst 40 % af det underrepræsenterede 
køn), hvor det er fagligt muligt.  

3. Ansættelsesudvalget indkalder ansøgere (shortlistet kandidatpulje) således, at det 
underrepræsenterede køn udgør minimum 1/3. I scouting processen bør det 
sikres, at der kommer ansøgere fra begge køn. Hvis det ikke er muligt at få 
kvalificerede kandidater fra det underrepræsenterede køn, eller hvis der kun er en 
enkelt ansøger, kan HR-chefen dispensere fra reglen om kønsdiversitet i den 
shortlistede kandidatpulje. Ved anvendelse af rekrutteringsbureau gælder de 
samme regler.  

2. Handlingsplan 2015-2017 

Talent- og karriereudvikling  

Forslag til handlingsplanens 2. bølge afventer Diversity and Inclusion Councils arbejde 
med talent- og karriereudvikling fx: 

1. Talent for ledelse herunder mentorprogram for ledelsestalenter internt i 
organisationen. 

2. Ny leder – ordning med formalisering af mentorordning for ny-udnævnte ledere. 
3. Identificering og formalisering af vækstgrundlag og intern talentmasse, herunder 

arbejdet med at udvide det interne vækstgrundlag – særligt inden for 
forskningsledelse.  

4. Flere kvinder i forskning samt videreudvikling af igangværende 
karrierementorordning for forskere. 

3. Evaluering og rapportering 
Direktionen modtager årligt en rapport fra HR Services om opnåelse af måltal og 
målsætninger samt om handlingsplan med henblik på at vurdere, om der er behov for 
yderligere indsats for at opnå de opstillede måltal.  
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Ved udløb af tidsperioden for de opstillede måltal og handlingsplan i 2017 indstiller 
Direktionen til bestyrelsen, hvorvidt der skal opstilles nye måltal med dertil hørende 
handlingsplan. Bestyrelsen modtager hvert år i første kvartal en rapport fra direktionen 
om opnåelse af måltal for det øverste ledelsesorgan og politikken for andre ledelseslag i 
organisationen. 

 

 

*) Det anbefales, at bestyrelsen i CBS vedtægtens § 5 stk. 2 vedr. udpegning af eksterne 
medlemmer ved lejlighed indfører en henvisning til ligestillingsloven om, at der 
tilstræbes en ligelig kønsfordeling blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen. 
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Bilag 1 Ændring af ligestillingsloven af 19. december 2012 

Ligestillingslovens § 11, stk.1 fastslår, at institutioner og virksomheder inden for den statslige 
forvaltning bør have en ligelig sammensætning af mænd og kvinder. CBS er omfattet af lovens § 
11 stk.1, og jf. bemærkningerne til loven bør man sigte efter en 40/60 målsætning dvs. mindst 40 
pct. af det underrepræsenterede køn. Det er fortsat en forudsætning i ligestillingsloven, at det er 
kvalifikationerne, der er afgørende for besættelse af en post eller ansættelse i en stilling og ikke 
kønnet. 
 
Lovens § 11 stk. 3 siger, at det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) skal opstille måltal for andelen 
herunder antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og andre kollektive ledelsesorganer.   
For CBS’ vedkommende er der kun tale om bestyrelsen, da der er ikke andre kollektive 
ledelsesorganer jf. bemærkningerne til lovforslaget. For medarbejdervalgte til bestyrelsen gælder 
bestemmelsen ikke. Bestyrelsen er således forpligtet til at opstille måltal for andelen af det 
underrepræsenterede køn for de eksterne medlemmer af bestyrelsen. Perioden til opfyldelse af 
måltal bør som udgangspunkt højst fastsættes til 4 år, jf. funktionsperioden for eksterne 
medlemmer. Der opstilles nye måltal, indtil den generelle målsætning om 40/60 er opfyldt. Hvis 
måltallet er opfyldt allerede, stilles der ikke krav om at opstille måltal, men CBS vil være omfattet 
af kravet om måltal, hvis kønsfordelingen igen ændrer sig. 
 
Efter lovens § 11, stk. 4 skal det centrale ledelsesorgan udarbejde en politik for at øge antallet af 
det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer. Jf. bemærkningerne til lovforslaget er 
bestyrelsen det centrale ledelsesorgan, og er dermed forpligtet til at udarbejde en politik for de 
øvrige ledelsesniveauer.  
For CBS’ vedkommende drejer det sig om direktionen, institutledere, funktionschefer samt 
grupper af mellemledere. Jf. bemærkningerne til loven kan politikken udarbejdes generelt for CBS 
eller med fokus på hvert enkelt ledelsesniveau. Kravet er, at der gøres noget aktivt f.eks. ved at 
skabe rammer for den enkeltes karriereudvikling gennem netværk, stille krav til ansættelses- og 
rekrutteringsprocessen, etablere før- leder kurser, oprette mentorordninger, fastsætte interne måltal 
for antallet af det underrepræsenterede køn eller i øvrigt gøre virksomheden attraktiv for begge 
køn. Ligelig kønsfordeling er mindst 40 pct. af det underrepræsenterede køn 
 
Herudover skal CBS i henhold til lovens § 11 stk.5 foreløbigt årligt indberette til ministeren - 
første gang for 2013 - om måltal, status for opfyldelse af det opstillede måltal, og hvorfor man i 
givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. Ved status for den udarbejdede politik for at 
øge antallet af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer skal der oplyses om 
politikken, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået. CBS’ indberetning til ministeriet vil 
ske under hensyn til de kommende retningslinjer fra Styrelsen for Universiteter og 
Internationalisering (UI). 

Forpligtelsen for opfyldelse af lovens bestemmelser over for ressortministeriet påhviler 
bestyrelsen. 
 
Loven træder i kraft pr. 1. april 2013. 
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DATA VEDR. KØNSBALANCEN PÅ CBS 
 
Nedenstående graf og tabel viser udviklingen i kønsbalancen på det 
akademiske område på CBS 1999-2014 (ved punktnedslag hvert 5. år). 
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Kønsfordeling	CBS,	headcount

2014	Mand

2009	Mand

2004	Mand

1999	Mand

2014	Kvinde

2009	Kvinde

2004	Kvinde

1999	Kvinde

Headcount

1999 2004 2009 2014

Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand

Bachelorbestand 50% 50% 52% 48% 51% 49% 48% 52%

Kandidatbestand 44% 56% 45% 55% 50% 50% 50% 50%

Dimittender 44% 56% 49% 51% 50% 50% 51% 49%

Ph.d. Studerende 53% 47% 40% 60% 49% 51% 53% 47%

Adjunkt 21% 79% 29% 71% 39% 61% 51% 49%

Lektor 33% 67% 36% 64% 35% 65% 41% 59%

Professor mso 14% 86% 17% 83% 21% 79% 33% 67%

Professor 15% 85% 16% 84% 16% 84% 13% 87%

Kilde: ISOLA og CBS' studieadministrative systemer 

B4-2015 
Pkt. 2.b 
Bilag 2.2 



 

3. CBS’ ØKONOMI - BESLUTNING 
 
a. Budgetstatus, september 2015 
Budgetopfølgningen efter 2. kvartal medfører en forbedring af forventningerne til årets resultat med i alt 5 
mio. kr. – dvs. fra et underskud på 33 mio. kr. til et underskud på 28 mio. kr. 
 
Forbedringen til forventningerne til årets resultat skyldes først og fremmest, at CBS har opfyldt kravene til 
studietidsforbedringer i 2015 i relation til studietidsmodellen. Dette forventes alene at give en 
budgetforbedring på 6 mio. kr..   
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning 
 
Bilag: 
3.1 Anden kvartals økonomiopfølgning 2015 
 
b. Forslag til finanslov 2016 og udmeldte besparelser      
Regeringen har fremlagt en teknisk finanslovsforslag – det endelige og politiske finanslovsforslag forventes 
offentliggjort ultimo september. 
 
I mellemtiden har regeringen annonceret effektiviseringsbesparelser på 2 pct. årligt på uddannelsestilskuddet 
akkumulerende i årene 2016-2019,det vil sige 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017, knap 6 pct.i 2018 og knap 8 
pct. i 2019. Forskningsbevillingerne friholdes for besparelserne (basisforskningsbevillingen og formentlig 
også forskningsrådene, grundforskningsfonden og innovationsfonden mv.). Det er usikkert om ”øvrige 
tilskud” er omfattet af besparelsen. CBS er det universitet, hvor uddannelsestilskuddet udgør den største del 
af den samlede statslige bevilling. Udspillet fra regeringen vil derfor - alt andet lige - ramme CBS relativt 
hårdest. Dog kan den konkrete model der vælges for implementering ændre dette. 
Effektiviseringsbesparelserne tages ud af sektoren. Så indtil andet er kendt må CBS regne med et markant 
fald i uddannelsestilskuddet fra staten (taxameter og færdiggørelsesbonus). 
 
I bilag 3.2 vedlægges udmeldingsbrevet fra ministeriet vedr. besparelserne, og i bilag 3.3 vedlægges notat om 
konsekvenser om 2 pct-besparelsen baseret på de informationer CBS har pt. I bilag 3.4 skitseres 
konsekvensen for hele sektoren af to forskellige modeller til udmøntning af besparelsen. 
 
Rektor og bestyrelsesformand mødes med ministeren d. 14. september til et møde, der oprindeligt skulle 
handle om CBS’ perspektiver på fremdrift og dimensionering, men givet besparelsesudmeldingen vil mødet 
også handle om CBS’ økonomiske situation.  
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen drøfter hvorledes CBS skal forholde sig til de udmeldte besparelser 
 
Bilag: 
3.2 Orientering om 2 pct. omprioriteringsbidrag på det videregående Uddannelsesområde 
3.3 Konsekvenser af regeringens udmeldte 2 pct.-besparelser 
3.4 Internt arbejdspapir: Udmøntning af procentbesparelse over puljen til færdiggørelsesbonus 
 

Møde i CBS bestyrelsen / 10. september 2015  

 

 



 

 

 
Budgetafdelingen  
3. september 2015 
 
 

Anden	kvartals	økonomiopfølgning	2015	

	

Generelle	tendenser	

I dette notat redegøres for økonomiopfølgningen efter 2. kvartal 2015, Q2.  

Økonomiopfølgningen  efter  2.  kvartal medfører  en  forbedring  af  forventningerne  til 

årets resultat med i alt 5 mio. kr. – dvs. fra et underskud på 33 mio. kr. til et underskud 

på 28 mio. kr. 

Forbedringen af årets resultat med 5 mio. kr. i forhold til prognosen for Q1 skyldes høje‐

re indtægter på i alt 7 mio. kr. og en stigning i udgifterne på 2 mio. kr.  

Stigningen i indtægterne skyldes først og fremmest, at CBS har opfyldt kravene til studie‐

tidsforbedringer i 2015 i relation til studietidsmodellen. Dette forventes alene at give en 

budgetforbedring på 6 mio. kr. Øvrige ændringer  i  indtægterne er beskrevet  i afsnittet 

nedenfor.  

På udgiftssiden forventes færre udgifter til løn på ‐2 mio. kr. og flere driftsudgifter på 4 

mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor og for yderligere uddybning tabel 3.  

 

Tabel 1: Økonomiopfølgning – 2. kvartal 2015  

 

 

  	

2015 juli prognose
mio. kr.  løbende pl. 

Jan-juli
2015

Jan-juli
2014

Budget 
2015

Prognose
Q1 

Prognose
Q2 

Afvigelse   
Q2 vs. Q1

Regnskab 
2014

Indtægter i alt 750 710 1.249 1.257 1.264 7 1.236

Lønomkostninger 489 495 845 847 845 ‐2 847
Driftsomkostninger 210 217 385 390 394 4 381
Kapitalomkostninger 26 24 53 53 53 0 45
Omkostninger i alt 725 735 1.284 1.290 1.292 2 1.273

Resultat 25 -26 -35 -33 -28 5 -37

B4-2015
Pkt. 3.a 
Bilag 3.1 
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Q	2	–	indtægter	og	udgifter	i	forhold	til	Q	1	

Nedenfor gives en beskrivelse af ændringer  i prognosen for  indtægter og udgifter  i for‐
hold til Q1.  

 

Indtægter  

Indtægterne  forventes samlet at stige med 7 mio. kr. som konsekvens af  følgende be‐
vægelser: 

 Taxametertilskuddet forventes at blive ca. 4 mio. kr. højere end ved Q1. Stignin‐
gen dækker over følgende ændringer, jf. nedenfor. 

o Færdiggørelsesbonussen  forventes  at  stige med  6 mio.  kr.  Stigningen 

skyldes, at CBS har opfyldt målet om studietidsreduktion frem til og med 

studieåret 2014/2015. Konkret har CBS  forbedret studietiden med  i alt 

1,1 måneder  i perioden, hvor målkravet var 0,7 måneder. Det endelige 

tilskud til færdiggørelsesbonus afhænger dog også af CBS’ antal af dimit‐

tender samt sektorens samlede aktivitet i forhold til puljen for færdiggø‐

relsesbonus.  De  endelige  takster  til  færdiggørelsesbonus,  og  dermed 

CBS’  indtægt  fra  denne  ordning,  kan  først  opgøres  ultimo  november, 

hvor ministeriet udmelder de endelige takster.  

o En  revideret  opgørelse  af  ind‐  og  udgående  udvekslingsstuderendes 

STÅ‐optjening for 2014 viser en større ubalance end hensat i regnskabet 

2014. Det giver en  indtægtsreduktion på 2 mio. kr. Opgørelse har  ikke 

tidligere været mulig at gennemføre af  it‐tekniske årsager, hvorfor den 

først foreligger nu.  

 

Samlet viser Q2 for taxametertilskud følgende ændringer i forhold til Q1, jf. tabel 2. 

 

Tabel 2: Ændring i taxametertilskud i forhold til Q1 

 

 

 Basismidlerne til forskning og andre statslige tilskud er øget med ca. 1 mio. kr. 

Stigningen skyldes til dels, at den endelige dispositionsbegrænsning, som besty‐

relsen blev orienteret om på mødet  i  juni, er blevet fastsat til  i alt  ‐9,2 mio. kr. 

Dette er ca. 0,3 mio. kr. mindre end det, som vi har forventede ved Q1. I 2016 vil 

dispositionsbegrænsningen  indgå  i årets pris‐ og  lønregulering. Stigningen skyl‐

des også, at CBS har modtaget ekstra 0,8 mio. kr. i forbindelse med friplads‐ og 

stipendieordningen. Ordningen sikrer, at CBS kan tilbyde dygtige studerende fra 

3.  lande (som normalt vil skulle betale tuitions fees) en friplads. CBS får tilskud 

for disse, svarende til taxametertilskuddet.  CBS modtager allerede ca. 5 mio. kr. 

årligt  til  dette  formål.  I  perioden  2015‐2017  har Uddannelsesministeriet  afsat 

Mio. kr. R 2014 B 2015 Q 1 2015 Q 2 2015 Ændring Q2 i forhold til Q1
Færdiggørelsesbonus 54 58 58 64 6
Heltidstaxameter (STÅ) 539 542 550 548 -2
Deltidstaxameter mv. 20 20 20 20 0
I alt taxametertilskud 613 619 627 631 4
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yderligere midler til nye fripladser med stipendier (jf. finanslovens § 19.25.05.64. 

Stipendieordning for udenlandske talenter).   

 Indtægter fra den eksternt finansierede forskning forventes uændret. 

 Studerendes deltagerbetaling forventes uændret. Det ses af tabel 3, at der er en 

markant  stigning  i de  studerendes deltagerbetaling  i anden kvartal 2015  i  for‐

hold til samme tidspunkt sidste år. Stigningen skyldes en forskellig periodisering 

af  indtægten,  idet CBS  i 2014  implementerede STADS, hvorfor der  i  januar‐juli 

2014 blev håndteret langt færre indbetalinger end normalt. Det er således 2014‐

tallet, som er usædvanligt lavt. Omfanget af deltagerbetaling i 2015 er som for‐

ventet.  

 Øvrige indtægter forøges med 2 mio. kr. som følge af aktiviteten frem til og med 

juli  samt nye  forventninger  for  aktiviteten  resten  af  året.  Idet  der  er  tale om 

mange, men mindre indtægter, er denne post særligt vanskelig at budgettere.  

På denne baggrund forhøjes den samlede indtægtsprognose med 7 mio. kr. 

 

Omkostninger 

De  samlede omkostninger  forventes  forøget med 2 mio.  kr. og dækker over  følgende 
bevægelser: 

 Lønomkostninger er samlet set 2 mio. kr. mindre i forhold til Q1. Det skyldes, at 

VIP‐udgiften forventes 2 mio. kr. lavere i forhold til Q1 som følge af forsinkelser i 

rekrutteringer.   

 Andre driftsomkostninger  forventes  i alt 4 mio.  kr. højere  i  forhold  til Q1, og 

rummer følgende bevægelser inden for den samlede udgift: 

‐ Bygningsdrifts‐ og vedligeholdelse er opjusteret med 3 mio. kr.  i  forhold til 

Q1 som følge af udgifter til udarbejdelsen af projektmateriale om udvidelse 

af Solbjerg Campus.  

‐ Konference‐ og tjenesterejser er nedjusteret med 2 mio. kr. på grundlag af 

det faktiske forbrug hidtil i 2015 sammenholdt med prognosen for resten af 

året. 

‐ Eksterne bygge og IT‐specialister er forhøjet med 4 mio. kr., som følge af hø‐

jere udgiftsforventning som konsekvens af campusudviklingen.  

‐ Fakturaudbetalte undervisere og forskningsstøtte er forhøjet med 1 mio. kr. 

‐ Kontorhold er nedjusteret med 3 mio. kr. på grundlag af, at det faktiske for‐

brug til særligt kontormøbler, annoncer og almindeligt kontorhold har været 

forholdsvis  lavt  i  forhold  til  sidste  år. Mindre  forbruget  findes  særligt  på 

HD/Master og campusområdet. Endvidere er der en besparelse på ca. 1 mio. 

kr. på HR‐området, som følge af, at en række konkrete aktiviteter (fx frugt‐

ordning) er stoppet som konsekvens af sparerunden i 2014/2015. 

‐ Bøger,  tidskrifter,  trykning mv. er  forhøjet med 2 mio. kr.  i  forhold  til Q 1, 

som følge af, at især højere udgifter til køb af elektronisk data, elektroniske 
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tidsskrifter og ‐baser i forhold til sidste år. Samtidig ses et mindre forbrug til 

trykning mv. 

 Kapitalomkostninger følger det forventede forbrug og er derfor uændret  i for‐

hold til Q1, herunder på alle underposter.  

 
På den baggrund forhøjes den samlede udgiftsprognoser med 2 mio. kr.  

 
Tabel 3: Indtægter og udgifter, 2. kvartal 2015 

 

 

2015 juli prognose
mio. kr.  løbende pl. 

Jan-juli
2015

Jan-juli
2014

Budget 
2015

Prognose
Q1 

Prognose
Q2 

Afvigelse   
Q2 vs. Q1

Regnskab 
2014

Indtægter
Taxametertilskud 376 366 619 627 631 4 613

Basisforskningstilskud og andre statslige tilskud 188 183 332 323 324 1 326

Eksternt finansierede projekter 56 47 110 120 120 0 99

Studerendes deltagerbetaling 104 94 149 151 151 0 146

Øvrige indtægter 26 19 39 36 38 2 52

Indtægter i alt  750 710 1.249 1.257 1.264 7 1.236

Lønomkostninger
Lønomkostninger SLS ‐ VIP 248 257 428 427 425 ‐2 438
Lønomkostninger SLS ‐ DVIP 58 58 104 104 104 0 103
Lønomkostninger SLS ‐ TAP 182 180 313 316 316 0 310
Lønomkostninger SLS ‐ Øvrige 0 0 0 0 0 0 -4
Lønomkostninger i alt 489 495 845 847 845 ‐2 847

Driftsomkostninger
Husleje og ejendomsskatter 76 71 105 104 104 0 100

Bygningsdrift og  ‐vedligeholdelse ialt 28 34 59 60 63 3 58

Konferencer og tjenesterejser 24 29 52 51 49 ‐2 55

Eksterne bygge og IT‐specialister 9 11 15 17 21 4 18

Konsulentanv. (inc advokat, revision og vikar) 2 5 10 9 9 0 11

Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte 6 6 12 12 13 1 14

IT‐udstyr og software 22 21 35 36 36 0 33

Kontorhold 19 23 39 39 36 ‐3 39

Bøger, tidsskrifter, trykning mv. 11 9 19 21 23 2 18

Øvrige 14 7 39 42 42 0 34

Driftsomkostninger i alt 210 217 385 390 394 4 381

Kapitalomkostninger
Af‐ og nedskrivninger på anlæg 13 13 30 30 30 0 22

Renteindtægter 0 ‐3 ‐1 0 0 0 3

Finansielle omkostninger 13 14 24 23 23 0 26

Kapitalomkostninger i alt 26 24 53 53 53 0 45

Omkostninger i alt 725 735 1.284 1.290 1.292 2 1.273

Resultat 25 ‐26 ‐35 ‐33 ‐28 5 ‐37
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Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelsesin-
stitutioner m.fl. 
 
 
 

Orientering om 2 pct. omprioriteringsbidrag på det videregåen-
de uddannelsesområde 
 
Regeringen ønsker som beskrevet i regeringsgrundlaget, at hele den offentlige sek-
tor bidrager til at frigøre ressourcer til tværgående prioriteringer via effektivisering. 
Fra 2016 omfattes alle større statslige driftsområder derfor af et effektiviserings-
krav på 2 pct. årligt, ligesom regeringen har stillet krav om effektiviseringer i kom-
munerne og et produktivitetskrav på 2 pct. i sundhedsvæsenet. 
 
Det betyder, at uddannelsesområdet, herunder det videregående uddannelsesom-
råde – som hidtil har været friholdt – nu også omfattes af det statslige ompriorite-
ringsbidrag på 2 pct. årligt. Det vil sige 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017, knap 6 pct. 
i 2018 og knap 8 pct. i 2019. Forskningsområdet friholdes fortsat.   
 
Regeringens øvrige prioriterer samt den konkrete udmøntning af omprioriterings-
bidraget vil fremgå af regeringens finanslovsforslag, der forventes offentliggjort i 
slutningen af september.  
 
Generelle spørgsmål til omprioriteringsbidraget kan rettes til: 
Chefkonsulent Nicolai Ebsen, Kontor for Budget og Finanslov 
E-mail: nieb@uds.dk 
Tlf.: 7231 7844 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Nils Agerhus 
Direktør 
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Konsekvenser	af	regeringens	udmeldte	2	pct.‐besparelser	

Regeringen har  i  sit  finanslovsforslag  for  finansår  2016  foreslået besparelser de  kom‐

mende  fire år. Konkret  foreslås, at universiteternes uddannelsestilskud  reduceres med 

hhv. 2, 4, 6 og 8 pct. i perioden 2016‐2019. For CBS vil dette betyde en særlig stor reduk‐

tion  i statstilskuddet, da ca. 66 pct. af CBS´ finanslovstilskud består af tilskud til uddan‐

nelse, jf. figur 1 nedenfor. I den anden ende ligger DTU, hvor kun ca. 34 pct. af universi‐

tetets statsindtægter kommer fra uddannelsestilskuddet. 

 

Figur 1. Universiteternes uddannelsestilskud i pct. af det samlede finanslovstilskud 

 

Kilde: FFL 2016 
Note: Det skal bemærkes, at fordelingen kan blive påvirket af det tekniske valg af udmøntningsmodel.  

 

Sammensætningen af CBS´ statslige  tilskud  (hvor uddannelsestilskuddet  fylder væsent‐

ligt mere  end  fx  basismidler  til  forskning)  betyder,  at  universitetet  er  særligt  sårbare 

over for besparelser  i uddannelsestilskuddet  i forhold til de fleste andre universiteter – 

især sammenlignet med DTU, AU og KU. Procentvise reduktioner af uddannelsestilskud‐

det rammer derfor CBS meget hårdt.  

Det er således en konsekvens af, at CBS basisforskningsbevilling af historieske årsager er 

lavere end øvrige universiteter,  jf.  figur 2. CBS’  argument er  således  ikke,  at CBS  skal 

behandles anderledes end øvrige universiteter, men understrege behovet for at genop‐

rette den historiske forskel i fordelingen af basisforskningsmidlerne. 
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Figur 2. Universiteternes basismidler til forskning pr. STÅ på det samfundsvidenskabe‐
lige område (SAMF) 
 

 
 

Tabel 1 nedenfor viser de økonomiske konsekvenser af de udmeldte besparelser  sam‐

menholdt med det  flerårsbudget, som CBS´ bestyrelse godkendte  i  juni. Besparelserne 

forventes at betyde reduktioner i uddannelsestilskuddet på ‐13 mio. kr. i 2016 stigende 

til ‐37 mio. kr. i 2018.  

Derudover kan CBS blive yderligere berørt, hvis der ikke sker en videreførelse af takst 1‐

forhøjelsen til HUM‐ og‐SAMF‐uddannelserne. På FFL 2016 er der afsat en central pulje 

til formålet i 2017 (som udløses, hvis universiteterne lever op til endnu  ikke definerede 

kriterier), men ikke i årene efter. CBS kan herved miste yderligere ca. 54 mio. kr. årligt.  

Endvidere  er  der  generelt  stor  budgetusikkerhed  omkring  studietidsmodellen. Det  vil 

sige, om CBS opnår de krævede studietidsreduktioner. Hvis dette  ikke sker, vil CBS´ til‐

skud i forhold til budgettet, blive yderligere reduceret med 9 mio. kr. i 2016 stigende til 

26 mio. kr. i 2018. 

Samlet kan de udmeldte og potentielle besparelser på uddannelsestilskuddet betyde en 

reduktion i CBS´ tilskud på ca. 117 mio. kr. i 2018, hvormed (alt andet lige,) at CBS´ egen‐

kapital bliver negativ, jf. tabel 1. 

Hvis Forsknings‐ og Uddannelsesministeriet vælger også at underligge universiteternes 

midler til øvrige formål (og ikke kun uddannelsestilskuddene) i procentbesparelserne vil 

CBS´ samlede tilskud blive yderligere reduceret med ‐1 mio. kr. i 2016 stigende til ‐4 mio. 

kr.  i 2018  i forhold til oplysningerne  i tabel 1. Hidtil har ministeriets udmelding om be‐

sparelserne været, at det drejer sig om uddannelsesbevillingerne, men der har ikke væ‐

ret en klar officiel bekræftelse på dette. Den endelige udmelding om regeringens forslag 

til finanslov for 2016 forventes offentliggjort ultimo september. 
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Tabel 1. CBS´ budget før og efter besparelser på uddannelsesområdet 

 

 

Beregningerne  i  tabel 1 er baseret på, at uddannelsesbevillingerne generelt  reduceres 

med procentbesparelserne. Hvis Forsknings‐ og Uddannelsesministeriet  i stedet vælger 

at udmønte besparelsen over fx puljen til færdiggørelsesbonus, kan de konkrete bespa‐

relsesbeløb blive anderledes ligesom fordelingen af besparelsen mellem de otte univer‐

siteter  vil ændre  sig.  I  vedlagte  arbejdspapir  af den 3/9 2015 er der  foretaget  konse‐

kvensberegning af, hvis besparelserne  finansieres ved  reduktion af puljen  til  færdiggø‐

relsesbonus. Den generelle tendens er, at dette udmøntningsprincip betyder, at univer‐

siteter med relative mange dimentender (der opfylder kriterierne for bonussen) rammes 

forholdsvis hårdere af besparelsen end de øvrige. Dette gælder især AAU, men også CBS 

og SDU. 

Endvidere  tages det  forbehold, at de endelige bevillingsreduktioner  i konkrete beløb  i 

sidste ende vil afhænge af den faktiske uddannelsesaktivitet (antal beståede eksaminer 

og antal dimentender).  

 

Konsekvenser 

CBS er  i  forvejen  i gang med  implementeringen af en  intern sparerunde, der skal ned‐

bringe universitetets udgifter med ca. 60 mio. kr. årligt fra 2016 (ultimo). Besparelserne 

er allerede  indarbejdet  i flerårsbudgettet og  iværksættes samtidig med, at CBS bestræ‐

ber sig på at fastholde det høje optag, jf. tabel 2. 

 

Tabel 2: Prognose for CBS’ studenterbestand (før udmeldte besparelser) 

 

Flerårsbudget 2015‐2018, mio. kr. 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt 1257 1281 1273 1259

Udmeldte besparelse (2,4,6, 8 pct.) ‐13 ‐25 ‐37

Indtægt efter besparelser 1257 1268 1248 1222

 ‐ Scenarie 1 ‐ bortfald af takst 1‐forhøjelse ‐55 ‐54

 ‐ Scenarie 2 ‐ manglende realisering af studietidsmodel ‐9 ‐16 ‐26

Omkostninger  1290 1287 1268 1259

Resultat (flerårsbudget juni) ‐33 ‐6 5 0

Resultat efter besparelser ‐33 ‐19 ‐20 ‐37

 ‐ Scenarie 1 ‐ resultat ‐33 ‐19 ‐75 ‐91

 ‐ Scenarie 2 ‐ resultat ‐33 ‐28 ‐36 ‐63

 ‐ Både scenarie 1 og 2 ‐33 ‐28 ‐91 ‐117

Egenkapital efter besparelser 180 161 141 104

Egenkapital efter scenarie 1+2 180 152 61 ‐56

Studenterbestand 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Heltidsuddannelse 15.373 15.881 16.659 17.747 17.816 17.826 17.845 17.833
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CBS er som  følge af sammensætningen af  indtægter markant mere eksponeret  for be‐

sparelser på uddannelsestilskuddet end de øvrige universiteter. Konsekvenserne af de 

udmeldte og potentielle besparelser kan derfor blive så voldsomme, at CBS i væsentligt 

omfang må reducere optaget af studerende på en række uddannelser, som ikke mindst 

det private erhvervsliv efterspørger. Regulering  af optaget/forbruget på et universitet 

tager  tid – både  i opgangstider og ved besparelser.   Derfor vil CBS meget  snart  skulle 

tage stilling til, hvilket scenarium, der skal lægges til grund for den langsigtede budgette‐

ring.  
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Udmøntning	af	procentbesparelse	over	puljen	til	færdiggørelsesbonus	

 

Nærværende  arbejdspapir  er  et  supplement  til notatet om  konsekvenserne  af  2 pct.‐

besparelserne,  idet  Forsknings‐  og Uddannelsesministeriet  har  orienteret  om,  at  pro‐

centbesparelserne  (2, 4, 6 og 8 pct.) af uddannelsesbevillingerne evt.  søges udmøntet 

over den andel af  færdiggørelsesbonus, som  ikke er knyttet  til studietidsmodellen. Ar‐

bejdspapiret fokuserer på mulige konsekvenser af dette udmøntningsprincip. 

Puljen til færdiggørelsesbonus fremgår af tabel 1, herunder den andel, som ikke er knyt‐

tet  til  studietidsmodellen. Det  fremgår af  tabellen, at de øvrige midler  til  færdiggørel‐

sesbonus udgør 773 mio. kr. i 2016 og falder til 403 mio. kr. i 2019 i takt med, at en sta‐

dig større andel af færdiggørelsespuljen knyttes til studietidsmodellen.  

Af tabel 1 fremgår endvidere de samlede procentbesparelser i universitetssektoren om‐

regnet i konkrete beløb for årene 2016‐2019. Besparelserne forventes i alt at udgøre ca. 

161 mio. kr. i 2016 stigende til 643 mio. kr. i 2019, jf. tabel 1. Det bemærkes herved, at 

det ikke er muligt fra 2019 at finansiere hele besparelsen over øvrige midler til færdiggø‐

relsesbonus,  jf. at ca. 241 mio. kr.  i så tilfælde må finansieres over andre uddannelses‐

bevillinger (fx det almindelige taxameter). 

Tabel 1: Udmøntning af uddannelsesbesparelse over puljen til færdiggørelsesbonus 

 

 

Tabel 2 viser de enkelte universiteters andele af hhv. de samlede uddannelsesbevillinger 

og  af  puljen  til  færdiggørelsesbonus  ‐  sidst  nævnte  under  forudsætning  af  100  pct. 

målopfyldelse af reduktionerne  i studietiden (jf. studietidsmodellen). Det fremgår fx, at 

KU modtager 24,6 pct. af de samlede uddannelsesbevillinger, men kun 20,4 pct. af den 

samlede pulje  til  færdiggørelsesbonus. CBS opnår derimod 7,6 pct. af de  samlede ud‐

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019

Færdiggørelsesbonus i alt 938 1078 1228 1204

 ‐Heraf studietid 165 372 609 801

 ‐ Øvrige færdiggørelsesbonus 773 706 619 403

Besparelse 2, 4, 6 og 8 pct. 161 329 481 643

Øvrige færdiggørelsesbonus efter besparelse 612 377 138 ‐241
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dannelsesbevillinger og 8,4 pct. af de samlede midler til færdiggørelsesbonus. Generelt 

viser tabel 2, at  færdiggørelsesbonus  fylder relativt mest af uddannelsesbevillingen  for 

især AAU og til dels også SDU og CBS og relativt mindst for KU, AU, DTU og ITU. 

 

Tabel 2: Andele af hhv. uddannelsesbevilling og pulje til færdiggørelsesbonus i 2016  

 

 

Tabel 3 viser forskellen i de enkelte universiteters bevilling fra puljen til færdiggørelses‐

bonus efter, at puljen er blevet reduceret med besparelserne, angivet  i tabel 1. Herved 

mister fx CBS i alt 14 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 40 mio. kr. i 2018. DTU mister nogen‐

lunde samme beløb. 

 

Tabel 3: Bevillingsmæssige konsekvenser ved udmøntning af besparelse over puljen til 

færdiggørelsesbonus. 

 

 

Tabel 4 viser, hvor meget de konkrete besparelser udgør af universiteternes uddannel‐

sesbevillinger. Det fremgår, at der herved kan forventes, at SDU, CBS og AAU skal bære 

en forholdsvis større andel af besparelsen end de øvrige universiteter, som følge af for‐

holdsvis mange dimittender, der afslutter inden for den fastlagte studietid. 

 

 

 

 

Tabel 4: Besparelsens andel af de samlede uddannelsesbevillinger i 2016 

Andel af samlet udd. bev. Andel af samlet pulje til færdiggørelsesbonus

KU 24,6% 20,4%

AU 21,2% 20,1%

SDU 14,8% 16,3%

RUC 4,8% 4,6%

AAU 16,1% 20,6%

CBS 7,6% 8,4%

DTU 9,3% 8,3%

ITU 1,6% 1,3%

Mio. kr. 2016 2017 2018

KU ‐33 ‐67 ‐98

AU ‐32 ‐66 ‐97

SDU ‐26 ‐54 ‐78

RUC ‐7 ‐15 ‐22

AAU ‐33 ‐68 ‐99

CBS ‐14 ‐28 ‐40

DTU ‐13 ‐27 ‐40

ITU ‐2 ‐4 ‐6

I alt besparelse ‐161 ‐329 ‐481
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Tabel 5 viser, at CBS under ovenstående forudsætninger, vil blive ramt hårdere end ved 

en ”ren” 2 pct. ‐besparelse af uddannelsesbevillingerne. Ved 2 pct.‐besparelse reduceres 

CBS´ uddannelsesbevillinger med ca. ‐37 mio. kr. i 2018 og via færdiggørelsesbonus for‐

ventes besparelsen at blive ‐40 mio. kr. Beregningen er dog forbundet med stor usikker‐

hed, da det afhænger af den faktiske uddannelsesaktivitet og færdiggørelse i 2016. End‐

videre er der usikkerhed om de økonomiske konsekvenser i 2019, da besparelsesprove‐

nuet ikke fuldt ud kan finansieres over de øvrige midler i puljen til færdiggørelsesbonus. 

Dette er også grunden til, at der ikke, jf. tabel 5, er foretaget økonomiske konsekvensbe‐

regninger for 2019. 

 

Tabel 5: Konsekvenser for CBS ved forskellige udmøntningsprincipper 

 

 

Samlet udd. Bev. i 2016 i mio. kr. Besparelsesandel

KU 2064 1,6%

AU 1778 1,8%

SDU 1242 2,1%

RUC 399 1,8%

AAU 1349 2,4%

CBS 634 2,1%

DTU 778 1,7%

ITU 131 1,6%

CBS, Mio. kr. 2016 2017 2018

Besparelse 2 pct. ‐13 ‐25 ‐37

Færdiggørelsesbonus ‐14 ‐28 ‐40



 

4. BESTYRELSENS SEMINAR 22.-23. OKTOBER – 
DRØFTELSE 
 
Bestyrelsen afholder sit årlige seminar d. 22.–23. oktober.  
 
Med nærværende punkt ønsker formandsskabet og direktionen bestyrelsens input til forberedelsen af 
seminaret. 
 
Det vedlagte bilag 4.1 indeholder forslag til program og emner for seminaret. Bestyrelsen kan foreslå 
yderligere/andre emner til behandling på seminaret. Endeligt program vil herefter blive udarbejdet af 
formandsskabet og direktionen. 
 
Umiddelbart efter Esben Lunde Larsens tiltrædelse som minister inviterede formanden den nye minister til at 
besøge bestyrelsens seminar. Ministeren takkede ja til invitationen og vil således besøge/deltage i 
bestyrelsens seminar 1 time på andendagen af seminaret. 
 
      
Det indstilles: 

- at bestyrelsen drøfter forslaget og giver sit input til seminarets format og indhold 
- at bestyrelsen drøfter, hvilke emner bestyrelsen skal drøfte med den nye minister på seminaret 

 
Bilag: 
4.1 Udkast: Program: Bestyrelsens seminar d. 22.-23. oktober 2015, Bernstorff Slot 

Møde i CBS bestyrelsen / 10. september 2015  

 

 



 

 

 

Program: Bestyrelsens seminar d. 22.-23. oktober 2015, Bernstorff Slot 

 
Torsdag d. 22. oktober: 

12:00-13:00 Ankomst og frokost 
 
13:00-18:00 1. Den økonomiske ramme 

  a. Flerårsbudget 
 b. CBS’ følsomhed overfor udsving i (aktivitetsbaserede)tilskud – nogle 
scenarieberegninger 

 c. Regeringens finanslovsforslag, herunder besparelserne på de videregående 
uddannelser  
 c. Skitsebudget 2016 

   
  2. Uddannelsesredegørelse 2015 

   
  3. Den studerendes møde med CBS 
 a. Midtvejsstatus Student Service projekt 
 b. Indslag fra de studerende i bestyrelsen om ”livet som studerende på CBS” 
 
 4. Strategiske perspektiver 

 a. Orientering/status på det igangværende arbejde vedr. revision af CBS’ strategi 
 b. CBS’ campus og fondsansøgning  

 
 
19:00- Middag  
 
  
Fredag d. 23. oktober: 

07:30-09:00 Morgenmad 
 
09:00-10:00 Evt.: Indlæg fra professor Anker Brink Lund om Stakeholderrelationer, 

lobbyisme og public affairs – ikke bekræftet/kontaktet 

 Se evt mere her: http://cbs-executive.dk/program/stakeholderrelationer-
lobbyisme-og-public-affairs 

  
 Herunder: Forberedelse af besøg af Esben Lunde Larsen, herunder orientering 

om rektor og formands møde med ministeren d. 14. september og tilsynsmødet d. 
21. oktober 

  
10:00-11:00 Besøg af Esben Lunde Larsen 
 
11:00-12:00  Opsamling på seminar og ministerbesøg  
  
12:00 - Frokost og afgang 

UDKAST 
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5. STATUS VEDR. BLENDED LEARNING OG NYE 
UNDERVISNINGSINITIATIVER - DRØFTELSE 
 
 
Med Business in Society strategien i 2011, blev ICT i undervisningen et særligt indsatsområde: 
Improved learning through IT: 
Today (2010) CBS has limited and uncoordinated skills and capabilities in ICT and virtual 
learning. Development in this area is necessary. We will: 
- Use ICT to support and improve the problem based learning goals of CBS. 
- Complement traditional class‐room lecturing and free up faculty resources 
for interaction with students 
- In the long perspective virtual learning can contribute to global outreach 
and change the mindset of students and faculty 
 
We wish to use ICT to improve learning ‐ not to reduce the contact between student 
and teachers. Investment 12 mio over 3 year period. 
(BiS 2011 ‐ Tranformational initiatives – programme innovation) 
 
Efter udløbet af denne projektperiode blev det besluttet at styrke indsatsen og konsolidere området i 
et nyt prodekanområde. Prodekanen har både ansvaret for læringsteknologier og pædagogisk 
udvikling (academic development). Vi anvender nu det bredere og mere dækkende begreb 
”læringsteknologi” for at vise at fx fjernundervisning, spil mv også er omfattet. 
 
Prodekan for pædagogik og læringsteknologi Annenette Kjærgaard vil på bestyrelsesmødet 
præsentere en status for området. Bestyrelsen inviteres til at stille spørgsmål og drøfte området med 
daglig ledelse og prodekanen. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen drøfter præsentationen af området 
 
Bilag: 
5.1 Blended learning at CBS – prior experiences and future prospects 
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Bestyrelsen  

Blended learning at CBS – prior experiences and future prospects 
 
Blended or hybrid learning is a term used to identify courses and study programs 
that integrate face-to-face and online learning. The purpose of blended learning is 
to enhance student learning by means of increasing the time that students spend on 
learning tasks, providing a higher degree of learning activities that actively 
involve, motivate and engage students including feedback on their performance. 
 
Blended learning combines the best from online and face-to-face learning. Where 
online learning offers flexibility in time and space, opportunities to support 
diversity in students’ learning preferences as well as new opportunities in the form 
of activities that engage students outside the classroom, face-to-face learning 
provides the social setting for discussion, questioning and collaborative analysis 
and reflection. 
 
When we at CBS talk about blended learning, we think of it as more than just 
finding the right mixture of learning technologies and applying them to existing 
learning processes. Blended learning is inherently about re-conceptualizing, 
redesigning and reorganizing the learning process. Traditionally in higher 
education, learning has been perceived as taking place when students are on 
campus, in a classroom, face to face with a lecturer and during the time that 
students spend preparing for this. Blended learning instead puts emphasis on 
students’ learning as a continuous process that is not restricted in time and place 
and where students have the flexibility to construct the learning process based on 
their preferences for how they learn the best. 
 
We see the potential for blended learning to support CBS Student Learning 
Strategy and Learning Philosophy. Thereby blended learning is a natural 
development in how we continuously work with improving learning at CBS. 
 
Research into the effectives of blended learning shows growing evidence1 that 
hybrid forms of learning enhance student learning and increase student retention 
and we expect that blended learning can help to address challenges identified by 
teachers and students at CBS: 
 

- Class size at CBS is generally quite high for having interaction and dialogue 
and teaching often becomes a one-way knowledge transfer activity. Using a 
blended learning model, knowledge transfer can to a larger degree happen 

                                                      
1 Arbaugh, J. B. 2014. What Might Online Delivery Teach Us About Blended Management Education? 
Prior Perspectives and Future Directions. Journal of Management Education, 38(6): 784 –817. 
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online and resources could be spent on smaller classes with more dialogue 
on-campus. 

- Students often find themselves as passive receivers rather than active 
participators in learning. Blended learning provides opportunities for design 
and organization of activities that promote students to become active 
learners2. 

- Students get very little feedback on their performance during the semester. 
Blended learning provides new opportunities for giving students more 
feedback to enhance learning3 

- Students often come unprepared to class. Blended learning can support 
students’ preparation by leading students through a series of tasks that help 
them to identify key points in readings, offer quizzes to test students’ 
understanding of concepts and provide discussion fora, facilitated by the 
lecturer for clarifications or questions to the texts.  

- Students do not spend full time on their studies. Blended learning is a way to 
offer students resources and activities specifically designed to scaffold and 
organize learning in supplement to the time they spend on campus. 

- Students fall behind during internships or exchange. When students engage in 
learning outside the university, blended learning can prevent them from 
falling behind when they can take a full course as part of a hybrid program or 
parts of a course online and that they can still interact with teachers on virtual 
platforms. 

- Students (daytime as well as post education) have a growing focus on 
customized and self-directed learning experiences that can be difficult to meet 
in a traditional face-to-face on-campus setting but could be provided in a 
blended model. 

 
Additionally, we see the need for CBS to engage in blended learning in order to 
harness that content and delivery are increasingly available online and students 
already engage in online learning from other (often open) providers. As a 
generational identifier, we also see that hybrid forms of teaching generally 
motivate students4 and by engaging in blended learning they develop competences 
for participating in virtual teams and on virtual workplaces.  
 
Other prospects are new opportunities to reach out to and collaborate more closely 
with international partners through shared online project rooms, group work and 
dialogue fora, which prepares students for an international work environment and 
supports CBS’ aim of having a global mindset and a global engagement. Likewise, 
blended learning can be designed to support collaboration with business by 
integrating talks from CEOs or other relevant speakers with for example online 
question and answer sessions or having representatives from business comment on 
students’ discussions online. 
 
                                                      
2 Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. 
P. 2014. Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and Mathematics. 
Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 111(23): 8410-
8415. 
3 Hwang, A., & Arbaugh, J. B. 2009. Seeking feedback in blended learning: competitive versus 
cooperative student attitudes and their links to learning outcome. Journal of Computer Assisted 
Learning, 25: 280–293. 
4 At UBC a survey has shown that at least 65% of students prefer blended learning options over entirely 
online or entirely face-to-face modalities http://flexible-
learning2015.sites.olt.ubc.ca/files/2015/04/fl_strategy_september_2014.pdf 
See also Daspit, J., & D’Souza, D. E. 2012. Using the community of inquiry framework to introduce 
wiki environments in blended learning pedagogies: Evidence from a business capstone course. 
Academy of Management Learning & Education, 11: 666-683. 
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And finally we need to try out different models of blended learning to test what 
creates the best learning opportunities for our students as the various pedagogies 
and technologies that are involved in hybrid forms mean that no single, 
authoritative model for designing and developing a successful blended learning 
model is identified - which is similar to face-to-face teaching where multiple 
pedagogical approaches are also applied and have shown to be effective for 
different learning purposes. 
 
Results so far 
At this time we have results from our first fully online courses for daytime students 
that were running in the Fall of 2015. The results are not directly comparable with 
results from hybrid forms but they provide important knowledge about what 
motivates students and how they engage in online learning, which apply to hybrid 
forms as well. 
 
In brief, evaluation of the online courses shows that: 

- Students chose online courses mainly to achieve flexibility and due to 
academic content  

- Completion rates in online courses are not significantly lower than in on-
campus courses (as for example see in MOOCs) 

- The online courses stimulated high student attendance and engagement in 
individual content digestion 

- Online courses generate at least as much learning as on-campus courses 
(measured by student and teacher perceptions as well as actual course grades) 

- Compared to control electives, online students were more satisfied with their 
online courses than on-campus students were with on-campus courses, 

- Students spend as much or more time on online learning as they do on face-
to-face learning (which is contrary to their expectations) 

 
And on the negative side: 

- The online courses showed lower engagement in collaborative activities and 
assignments and many students did not actively engage with their group 
members 

- Only a minority of students decided to complete the various optional 
activities, which caused frustration with the teachers.  

 
The problems with group work and other forms of collaboration indicate that social 
relations are not easily established in fully online settings. Students do not seem to 
feel obliged to participate. Group work might be easier in a blended format where 
students also meet face-to-face and social relations are established before virtual 
collaboration is taking place. 
 
In addition to fully online courses, we also have early experiences with different 
models of blended learning; one is the form known as flipped-classroom, where 
students are provided with video materials of lectures to work with outside class, 
and class-time is dedicated for interaction and discussion instead of lecturing. The 
experiences with this type of blended learning have been very positive on learning 
outcome as well as student satisfaction. 
 
In our post-experience educations, HD has introduced blended programs in order 
to strengthen quality by offering a series of learning activities and to provide 
flexibility as post-experience students often work full-time and have family 
obligations. By organizing courses so that learning activities that can be done 
online are actually offered online, the program director hopes to be able to attract 
new groups of students that do not have the opportunity to come to CBS every 
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week. Flexibility is also the primary driver for MSc com and MSc mat where 
students on exchange are not able to take a specific course while abroad and 
therefore attend an online version of the course they need while taking the exam 
when they are back at CBS. 
 
Finally, all teachers that been involved in developing online and blended learning 
at CBS have reported that the process of redesigning their course or creating a new 
course has resulted in a revised perspective on learning that is student and learning-
centered rather than teacher and content-centered. 
 
Future development and challenges 
Our experience and findings so far support further encouragement of teachers to 
engage in blended learning. We also see the potential in identifying content that is 
taught across several study lines and to test if we can develop online elements that 
can be exchanged for repeated lectures in order to reorganize resources and use 
them where they support student learning the best.   
 
This might also affect the physical environment at CBS in terms of size and lay-out 
of classrooms. One option is that students spend less time in the lecture halls as 
some lectures are conducted online, and that new types of rooms are needed where 
interaction, collaboration and dialogue are in focus. 
 
To help us develop an effective learning environment and maximize student 
learning we aim to apply learning analytics from our experiments. 
 
Blended learning is not a simple change by introducing learning technology as an 
extra option in existing teaching, but a more complex change that involves the 
rethinking of the technological infrastructure (i.e. learning management system, 
intranet), the physical infrastructure (campus development and lay-out of rooms) as 
well as the incentive structure (teaching merits). If we manage to establish 
supporting infrastructures, teachers have proved to be very engaged in rethinking 
how student learning of the topics they teach can be supported by blended learning. 
Our strategy is to establish the supporting frame for local ideas to develop and 
evolve through experiments, knowledge sharing and intelligent analysis of their 
effectiveness.  
 
 
Arbaugh, J. B. 2014. What Might Online Delivery Teach Us About Blended Management Education? 

Prior Perspectives and Future Directions. Journal of Management Education, 38(6): 784 –
817. 

Daspit, J., & D’Souza, D. E. 2012. Using the community of inquiry framework to introduce wiki 
environments in blended learning pedagogies: Evidence from a business capstone course. 
Academy of Management Learning & Education, 11: 666-683. 

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. 
2014. Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and 
Mathematics. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of 
America, 111(23): 8410-8415. 

Hwang, A., & Arbaugh, J. B. 2009. Seeking feedback in blended learning: competitive versus 
cooperative student attitudes and their links to learning outcome. Journal of Computer 
Assisted Learning, 25: 280–293. 
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FACT SHEET ON BLENDED LEARNING AT CBS 
 
1. Definition of blended learning at CBS (in accordance with the current 

development contract with the Ministry) 

A blended course is defined as a course where at least 25 % of the teaching  / 
learning experience takes place online 

 
2. Number of online and blended courses in 2015 (in spring and fall 2015): 32 

 
Distribution of online and blended courses on programs: 

Bachelor programs Master programs Post experience 
programs 

12 8 12 
 
 
3. Expected increase in the number of blended and online courses at CBS 2015-

2025 (based on a total number of 1000 courses) 

 Fully face-to-
face 

Blended learning Fully online 

2015 >96% 1,4% (14 courses)  1,8% (18 courses) 

2020 75-80% 15-20% (150-200) 3-4% (30-40) 

2025 65-70% 25-30% (250-300) 4-6% (40-60) 

 



 

6. MEDDELELSER FRA FORMAND OG DIREKTION, SAMT 
EVENTUELT 
 
Formanden og direktionen vil under dette punkt kort supplere det skriftlige materiale med mundtlig 
orientering 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. 
 
Skriftligt materiale: 
Til bestyrelsens orientering vedlægges i bilag 6.1 et notat om årets optag. 
 
Bilag 6.2 er en kort redegørelse om det såkaldte Confucius center på CBS, der er etableret i samarbejde med 
et kinesisk regeringsorgan. Centerets eksistens vækker ofte debat, senest i en kritisk artikelserie i sommers i 
Information. 
 
Bilag 6.3 indeholder status på CBS’ alumneinitiativ. Emnet var også på sidste bestyrelsesmødet, men nåede 
ikke at blive behandlet/kommenteret. 
 
Bilag 6.4 beskriver meget kortfattet hvordan fremdriftsreformen implementeres på CBS. 
 
Øvrigt skriftligt materiale er pjecer/flyers, der beskriver henholdsvis det nye tiltag om Office Hours, CBS’ 
100 års jubilæum og Facts & Figures 2015. 
 
Mundtlige orienteringer    
Direktionen vil give en kort status på ”Student service projektet”. 
 
 
 
 
Bilag: 
6.1 Optag 2015 
6.2 Copenhagen Business Confucius Institute@CBS 
6.3 Status på alumni Relations 2015 
6.4 Fremdriftsreformen på CBS 
6.5 Office Hours  
6.6 CBS fejrer 100 års jubilæum i 2017 
6.7 Facts & Figures 2015 
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 Optag 2015 
 
CBS har i lighed med de senest tre år holdt det samlede optag konstant. Vi har et lille fald 
i det samlede antal ansøgninger, men en stigning i 1. prioritetsansøgninger. Da vi 
samtidig har en mindre andel ”urealistiske” ansøgere er kvotienterne steget igen i år. 
 
Tre CBS uddannelser ligger nu i top 5 over adgangskvotienter. (IB, IBP og 
Projektledelse). IB har landets højeste snit på 12,3. 
 
Andelen af pladser i kvote II er øget enkelte steder fordi vi også godt vil plads til andre 
kompetencer end høje karakterer alene. De uddannelser hvor dette er sket (Europæisk 
Business, Shipping og Projektledelse) har det naturligvis også haft indflydelse på 
kvotienten. 
 
Det er bemærkelsesværdigt at den allerstørste og mest populære uddannelse HA, nu har 
en kvotient på over 9. 
 
Uddannelsen i Interkulturel Markedskommunikation (IMK) kræver nu et gennemsnit på 
over 10. Det sikrer gode studerende og er resultatet af de seneste års omstilling af de 
erhvervshumanistiske uddannelser, henimod et markant styrket erhvervsøkonomisk 
indhold, og en regulering af optagelseskapaciteten. Det er dog stadig primært engelsk 
der trækker, mens især fransk er svært at interessere de unge for.    
 
Administrativt er optagelsen håndteret med en stor indsats fra Student Affairs, hvilket har 
sikret at den er gennemført professionelt og til tiden. Især på kandidatuddannelserne 
medfører de mange afviste ansøgere skuffelse og frustration, som en del også giver 
udtryk for. Det virker dog som om at flere efterhånden har vænnet sig til, at en relevant 
bacheloruddannelse ikke i sig selv er nok til at sikre en plads på CBS’ 
kandidatuddannelser. 
 
Bilag: 
Adgangskvotienter og optagelsestal 2015 
Pressemeddelelse 
Baggrunddata vedr. optag 2015 
 
 

30. august 2015 
 
wm 
 
Wilbert van der Meer 
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2015 PLADSER 
HERAF 
KVOTE 1 

STANDBY 
PLADSER 

ADGANG 
KVOTIENT 

STANDBY 
KVOTIENT 

HA Almen 650 80% 50 9,1 8,7 

HA(it.) 100 80% 10 8,0 7,6 

HA(fil.) 60 80% 15 9,1 8,5 

HA(jur.) 200 80% 15 8,7 8,6 

HA(kom.) 140 80% 20 9,4 9,1 

HA(mat.) 95 80% 0 8,1 - 

HA(psyk.) 140 80% 20 9,8 9,4 

HA i projektledelse 80 70% 10 11,3 11,0 

BA i Interkulturel Markedskommunikation 
(se kvotienter på de enkelte studieretninger nedenfor) 160 80% 30 10,2 - 

BA i Engelsk og Organisationskommunikation 110 80% 10 8,9 8,6 

BA i Europæisk Business 
(se kvotienter på de enkelte studieretninger nedenfor) 150 60% 0 9,2 - 

BA in Information Management 55 60% 5 8,0 7,7 

BSc in International Business 180 60% 0 12,3 - 

BSc in International Business & Politics 130 60% 10 11,7 11,3 

BSc in International Shipping & Trade 50 50% 5 10,9 10,5 

BSc in Business Administration & Service Management 200 60% 0 8,6 - 



(se kvotienter for de enkelte studieretninger nedenfor) 

BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 10,8 10,5 

BSc in Business, Language & Culture 160 60% 0 8,4 - 

Asian Studies Programme - Chinese 65 50% 0 8,3 - 

Asian Studies Programme - Japanese 35 50% 0 7,3 - 

Kvotienter på studieretninger, hvor det er aktuelt: 

BA i Europæisk business - ENGELSK 9,2 

BA i Europæisk business - FRANSK 8,5 

BA i Europæisk business - SPANSK 7,1 

BA i Europæisk business - TYSK 7,5 

BA i Interkulturel Markedskommunikation - ENGELSK 10,2 

BA i Interkulturel Markedskommunikation - FRANSK Alle - ingen ledige pladser 

BA i Interkulturel Markedskommunikation - SPANSK 7,5 

BA i Interkulturel Markedskommunikation - TYSK 7,1 

BSc in Business Administration and Service Management - ARTS & CULTURE 8,6 

BSc in Business Administration and Service Management - TOURISM & HOSPITALITY 8,5 

BSc in Business Administration and Service Management - SERVICE & INNOVATION 

 



Årets adgangskvotienter på CBS 

Nyheder 

Igen i år har CBS haft mange flere ansøgere, end der er pladser. Det betyder, at det på flere 
uddannelser er blevet sværere at komme ind. Finansieringen af CBS gør, at vi ikke kan optage flere, 
på trods af at virksomheder ønsker flere kandidater fra CBS. Rektor vil drøfte sagen med 
ministeriet.  

30/07/2015 

Et stort velkommen til nye studerende. Rigtigt mange har igen i år søgt ind på CBS som 1. prioritet, 
og det glæder rektor, Per Holten-Andersen: 
 
"Det er glædeligt, at så mange gerne vil studere på CBS. Det er en tillidserklæring, som vi prøver at 
leve op til, så godt vi kan. Det er et godt valg, de optagne har truffet, for på CBS får man en 
international uddannelse og et solidt teoretisk fundament for en karriere i erhvervslivet. Det er 
krævende uddannelser, som giver gode muligheder for spændende job," siger rektor. 
 
CBS har stort set lige så mange ansøgere og studiepladser som ved sidste års optag, og det betyder 
igen i år, at mange kvalificerede studerende afvises. Der ærgrer rektor: 
 
"Vi må desværre afvise mange dygtige unge igen i år. Det er ærgerligt, for erhvervslivet har brug 
for flere veluddannede unge fra CBS, og vi ville gerne optage flere – men som udmeldingen er fra 
ministeriet i øjeblikket, og med den finansiering CBS modtager, kan vi ikke optage flere 
studerende. Jeg vil meget gerne drøfte med ministeriet, hvordan vi fra næste år kan sikre flere 
pladser til de dygtige ansøgere, som vi ved, virksomhederne mangler." siger Per Holten-Andersen. 
 
Kvotienterne 
Der er flere interessante nedslagspunkter i årets adgangskvotienter. 
 
Blandt andet er HA(almen) interessant at se på, fordi snittet er er steget fra 8,5 til 9,1. Anne Mette 
Hou, der er Head of Student Affairs, udtaler: 
 
”HA(almen) er den bacheloruddannelse, der har flest ansøgere, og derfor vil der være mange 
berørte ansøgere, der har søgt i kvote 1 med et pænt gennemsnit, men som desværre ikke kommer 
ind.” 
 
Årets højdespringer er bacheloruddannelsen i service management, BSc in Business Administration 
and Service Management, hvor antallet af ansøgere samlet set har været 38% højere end sidste år. 
Det betyder for studieretningen Tourism and Hospitality, at der er en stigning i adgangskvotienten 
fra 4,4 til 8,5. 
 
Den meget populære BSc International Business har før ligget i toppen som den uddannelse, der på 
landsplan kræver det højeste gennemsnit. Også i år er kvotienten steget: ”Med en stigning i år på 1. 
prioritetsansøgninger til uddannelsen på 16% kommer det ikke som en overraskelse, at kvotienten 
igen er kravlet opad, så den nu er på 12,3 mod sidste års 12,1.” mener Anne Mette Hou. 



 
International Shipping and Trade er forventeligt faldet fra sidste års 11,3 til 10,9. Ansøgertallet er 
halveret, og antallet af pladser er fordoblet, og alligevel er adgangskvotienten fortsat meget høj. 
 
Flere optagne i kvote 2 
På nogle uddannelser er de stigende kvotienter bl.a. et resultat af, at flere pladser er blevet givet til 
kvote 2-ansøgere. 
 
”CBS har i år givet optaget via kvote 2 et nøk op”, forklarer Per Holten-Andersen og fortsætter: "Vi 
vil gerne have en varieret studentermasse, og vi har igen i år øget optaget i kvote 2, hvor der ikke 
kun ses på karaktergennemsnittet fra studentereksamen, men også på hvilke andre nyttige erfaringer 
ansøgeren har." 
 
Han opfordrer, på baggrund af de meget høje adgangskvotienter på flere af CBS' uddannelser, 
politikerne til at afskaffe bonus-systemet, som kan hæve gennemsnittet fra studenteksamenerne: 
 
"At gennemsnittet bliver meget højt skyldes naturligvis også bonusordningerne, som vi gerne så 
afskaffet. De har ingen relevans for studie-egnethed, og det er demotiverende og uigennemskueligt 
med kvotienter på omkring 12," siger Per Holten-Andersen. 

 



 
 
Bacheloroptag 2015 
 
Udd. baggrund       

DK stx  1393 50,2%

DK hf  124 4,5%

DK hhx  719 25,9%

DK htx  32 1,2%

Norden  239 8,6%

International eksamen (IB)  69 2,5%

Øvrige EU/EØS  144 5,2%

Ikke‐EU/EØS  56 2,0%

   2776 100,0%

Dansk gymnasial i alt  2268 81,7%

Ikke‐dansk gymnasial i alt  508 18,3%

   2776   

Køn       

Kvinder  1365 49,2%

Mænd  1411 50,8%

   2776   

Statsborgerskab       

DK  2325 83,8%

Norden  249 9,0%

Øvrige EU/EØS  161 5,8%

Ikke‐EU/EØS  41 1,5%

I alt  2776 100,0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Overblik dansk gymnasialbaggrund 
 
Færdiggørelsesår       

2015  510  22,5%

2014  1004  44,3%

2013  473  20,9%

2012  139  6,1%

2011  56  2,5%

2010  29  1,3%

2009  14  0,6%

Tidligere år  43  1,9%

   2268    

Kvikbonus       

Med kvikbonus  1990  87,7%

Uden kvikbonus  278  12,3%

   2268    

Kvotient       

12,0‐13,7  18  0,8%

11,0‐11,9  204  9,0%

10,0‐10,9  369  16,3%

9,0‐9,9  529  23,3%

8,0‐8,9  577  25,4%

7,0‐7,9  317  14,0%

6,0‐6,9  136  6,0%

5,0‐5,9  68  3,0%

4,0‐4,9  25  1,1%

3,0‐3,9  22  1,0%

2,0‐2,9  3  0,1%

   2268    

Region       

Hovedstaden  1260  55,6%

Sjælland  469  20,7%

Syddanmark  245  10,8%

Midtjylland  191  8,4%

Nordjylland  52  2,3%

Ukendt  51  2,2%

   2268    

 
 



 
 
KØN 
   Kvinder   Mænd    

HA almen  236 37% 408  63% 

HA(it.)  21 19% 87  81% 

HA(jur.)  87 44% 110  56% 

HA(mat.)  32 35% 60  65% 

HA(fil.)  27 38% 44  62% 

HA(kom.)  97 65% 52  35% 

HA(psyk.)  99 67% 49  33% 

HA projektledelse  37 43% 49  57% 

Europæisk business  64 46% 74  54% 

Business, Language & Culture  80 59% 56  41% 

International Business  71 44% 90  56% 

International Business & Politics  63 50% 62  50% 

Business Administration & sociology  38 64% 21  36% 

Business Administration & Service Management 100 57% 76  43% 

Business, Asian Languages & Culture ‐ Japanese  14 47% 16  53% 

Business, Asian Languages & Culture ‐ Chinese  27 44% 35  56% 

Engelsk og organisationskommunikation  84 81% 20  19% 

Interkulturel Markedskommunikation  137 75% 45  25% 

Information Management  31 55% 25  45% 

International Shipping & Trade  20 38% 32  62% 

   1365    1411    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kandidatoptag 2015 
 
   Antal pladser 2015

CM  1490

SOCHRM  100

SOCCBP  80

SOCPKL  70

SOCOIE  80

SOCSEM  70

IBP  90

OECON  50

EBUSS  85

IT  75

AUD  230

BIO  15

SOCPMSD  15

FIL  55

JUR  135

KOM  215

MAT  55

PSYK  60

BLC  100

IBC  150

CLM  60

   3280

 
 

Fordeling  Ansøgere  Tilbud om plads 

      

International uddannelsesbaggrund  56% 39%

CBS uddannelsesbaggrund  26% 45%

Anden dansk uddannelsesbaggrund  18% 16%

        

Internationale ansøgere (statsborgerskab)  62% 46%

Danske ansøgere (statsborgerskab)  38% 54%

      

Kvinder  50% 51%

Mænd  50% 49%
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Bestyrelsen  

COPENHAGEN BUSINESS CONFUCIUS 
INSTITUTE@CBS  
 
1. Historisk baggrund 
I 2006-2007 blev CBS kontaktet af den Kinesiske Ambassade for at høre, om CBS 
ville overveje at oprette et Confucius-institut. I samråd med Finn Junge-Jensen tog 
Kjeld Erik Brødsgaard et møde med John E. Andersen, daværende leder af KU's 
Internationale Kontor, for at høre om KU ville være interesseret i et samarbejde 
omkring et sådant projekt. I forvejen arbejdede CBS sammen om NIAS (Nordic 
Institute of Asian Studies), som var placeret på KU. Forslaget om at arbejde 
sammen om et Confucius-institut blev imidlertid afslået af KU.  
 
CBS besluttede at gå alene, og oprettede i oktober 2008 et såkaldt Business 
Confucius-institut. Det blev klart adskilt fra CBS’s Asia Research Center, med sin 
egen ledelse, bemanding og bestyrelse. Dette armslængdeprincip har været 
opretholdt budget-og lokalemæssigt, således at CBCI aldrig har drevet CBS 
aktiviteter; det er dog dog placeret som et projekt under CBS’ Institut for 
International Economics and Management. CBCI blev efter den første 5-årige 
periode i 2013 forlænget frem til 2018. 
 
2. Økonomiske forhold 
I 2014 skønnes den samlede projektudgift at være på ca. USD 1 million, finansieret 
50/50 fra dansk og kinesisk side. Fra denne projektudgift går indtægter 
(kursusafgifter mm) på USD 67.482.  
 
Følgende poster fremgår direkte i regnskabet, der varetages af regnskabsafdelingen 
på CBS:  

 Drift – Fra Kina USD 127.926. Fra CBS USD 22.227 
 Løn: fra CBS USD 200.744  
 Kontorhold: Fra CBS USD 199.939 (beløbet er et skøn, men lagt ind i 
regnskabet) 

 
Uden for regnskabet (se Bilag I) er angivet et skøn på USD 250.000 til dækning af 
kinesisk sides udgifter til fem udsendte medarbejdere og et skøn på USD 
77.090/CBS og USD 122.074/Kina for øvrige administrationsudgifter. For ikke-
skønnede bidrag til CBCI stod CBS i 2014 for knap 2/3 og kinesisk side for godt 
1/3. Se også Bilag I. 
 

B4-2015
Pkt. 6.b 
Bilag 6.2 
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3. Aktiviteter siden oprettelsen 
Formålet med CBCI er ”..enhancing intercultural understanding in Denmark by 
offering courses on Chinese language and culture” (Artikel 1. Aftale underskrevet 
d. 20.11.2007 af CBS og Hanban).  Dette formål udmøntes via følgende type 
aktiviteter (se også Bilag III) 
 Foredrag og arrangementer med fokus på dansk-kinesiske forretninger og 

erhvervssamarbejde, ofte med andre danske organisationer og virksomheder 
som medarrangører (se Bilag II).  

 Undervisning i kinesisk (forretnings-)sprog og kultur på aftenkurser og skoler.  
 På CBS hjælpeundervisning i kinesisk sprog.  
 CBCI støtter tre ”Confucius Classrooms”, Niels Steensen Gymnasium, 

Stenhus Gymnasium og Tietgen Handelsgymnasium (fra efteråret 2015) og 
superviserer seks kinesiske praktikanter (MA studerende fra bl.a. RUC), der er 
tilknyttet de tre gymnasier. 

Igennem årene har CBCI etableret en række samarbejdspartnere, som på forskellig 
vis indgår i/bidrager til/deltager i disse aktiviteter. 
4. Governance 
CBCI er et internationalt samarbejdsprojekt inden for uddannelse mellem 
Copenhagen Business School (CBS) og Renmin University of China (RUC), 
støttet af Det Internationale Sprogkontor (Hanban), under Det kinesiske 
undervisningsministerium. Af knap 500 Confucius institutter er der kun 8 Business 
Confucius institutter, herunder på London School of Economics, Leeds University, 
State University of New York og NEOMA, Frankrig. Det er vanskeligt at 
sammenligne de enkelte Confucius institutter. De to partner universiteter sætter 
deres egne prioriteter. 
CBCIs ledelse udgøres af en bestyrelse på fire medlemmer: Formand og ét medlem 
udpeget af CBS; Viceformand og ét medlem udpeget af RUC. Den daglige ledelse 
varetages af en direktør udpeget af CBS samt en Vicedirektør udpeget af RUC. 
CBS er ”executive agency” for CBCI, der er underlagt dansk lovgivning. 
Eventuelle tvister afgøres ved dansk domstol. 
Den danske stab udgøres således af en direktør, en projektmedarbejder, en sekretær 
og en praktikant. Den kinesiske stab udgøres af vice direktør og fire kinesiske 
lektorer.  
5. Opsamling af erfaringer 
Gode erfaringer 

 Instituttet åbner et ekstra vindue til Kina vedrørende især sprog og kultur og er 
således med til at skabe øget synergi omkring CBS’ Kina-aktiviteter.  

 Der optræder markante profiler med jævne mellemrum i foredragene. Det 
giver CBS opmærksomhed på ungdomsuddannelser, i gymnasieverdenen og i 
nogle kultur-segmenter, inklusive andre Confucius centre og visse skoler. 

 CBCI har etableret et godt navn i erhvervskredse, bla via samarbejdet med 
Danish-Chinese Business Forum.. 

 
Opmærksomhedspunkter 
 Det er væsentligt, at CBCI har en kyndig ledelse, der med diplomatisk tæft 

kan orkestrere samarbejdet mellem Hanban, RUC og CBS samt i det dansk-
kinesiske CBCI team. 

 Hanban har i perioder ønsket tættere integration mellem CBCI og ARC/CBS 
og har haft svært ved helt at forstå, at CBS ønsker armslængden opretholdt. 

 CBCI udgør en betydelig budget-post for CBS (og for Hanban/RUC). Det er 
en post som i kraft af samarbejdsaftalen er svær at røre ved, selv i perioder 
med svære finansielle problemer for CBS. 
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6. Perspektiver fremadrettet 
 Ifølge den danske ambassade i Beijing er samhandelen mellem Danmark og 

Kina nu på 110 milliarder. Danske virksomheder har investeret for 61 
milliarder kroner og er massivt til stede på det kinesiske marked. I denne 
sammenhæng er viden om Kina - økonomisk, politisk, men også sprogligt-
kulturelt - en efterspurgt vare, som et ambitiøst business universitet som CBS 
må levere på. Her kan CBCI være med til at åbne nye vinduer samt bidrage til 
at skabe frugtbar synergi. CBCI er et ekstra tilbud til CBS’ studerende og 
andre i de stadige bestræbelser på at forstå udviklingen i Kina. 
 

 CBS får inspiration til undervisningen i kinesisk sprog samt - i 
overensstemmelse med armslængdeprincippet - i uhyre begrænset omfang lidt 
ekstra ressourcer til gennemførelse af undervisningen. CBCI har hidtil kun 
haft lektorer i kinesisk sprog og kultur. Fremover ønsker den danske direktør, 
at der i højere grad satses på kinesiske lærere med viden om kinesisk 
forretningskultur og blik for dansk-kinesiske forretningsrelationer.  

 
 Begrænsningerne kommer i det øjeblik, at et universitet, der er vært for et 

Confucius Institut bliver økonomisk, politisk eller på anden måde afhængig af 
det officielle Kina føler sig presset til at begrænse sin frihed i forskning og 
uddannelse. CBS har ubesværet kunnet håndtere også de politiske sider af 
samarbejdet med Kina, både i SDC og CBCI, og forventer at kunne gøre det i 
fremtiden. I det tilfælde, at CBS ønsker at opsige samarbejdet med Hanban, 
stipulerer aftalen af 20/11/2007 som følger 
 
10. Validity and Termination 
The Agreement shall have a period of validity of 5 (five) years. 
Unless a party notifies the other party in writing that it wishes to terminate the 
Agreement within the 90 days period prior to the above mentioned duration of 
the Agreement, the Agreement will automatically be extended for another 5 
(five) year period. 
 
Regardless of the above, this Agreement may be terminated in one of the 
following cases: 

1. Either party may terminate this Agreement upon a written notice at 
least six months in advance of the date of their intention to terminate. 

2. If the acts of a party severely harm the image and reputation of the 
other party, the injured party has a right to terminate the Agreement 
immediately reserving all rights of claiming damages. 

3. If the Agreement cannot be implemented because of force majeure. 
 
The termination shall have no effect on other agreements between the two 
parties. 
 
If the Agreement is terminated, CBS should make appropriate arrangements 
as to the enrolled students and other activities. 

  
 Det er usikkert, om CBCI har bidraget til CBS’ rekruttering af studerende til 

ASP, som fortsat er en relativ lille uddannelse, eller andre CBS 
forretningskritiske aktiviteter (i betydningen = indkomstgenererende). 
 

 Den bilaterale relation mellem Renmin University, som er en top institution i 
Kina, og CBS har udviklet sig relativt langsomt. Flere initiativer i 2014-2015 
vidner om, at der er udsigt til mere aktivitet. 
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CBCI koster penge: husleje, løn og drift. Samtidig lægger armslængdeprincippet 
på mange måder begrænsninger på de måder, hvorpå såvel CBS som Renmin kan 
få noget ’retur’ for deres respektive engagement i CBCI. Dette arbejdes der på, bla 
ved at gøre CBCI’s tilbud til studerende og omverden mere business orienteret og 
mere ’universitets-orienteret i sine aktiviteter, og at bruge CBCI mere fokuseret til 
at udvikle de bilaterale relationer mellem Renmin og CBS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CBCI Fakta Ark August 2015 
 

Copenhagen Business Confucius Institute (CBCI) 
 

Etableret i oktober 2008 for en 5 årig periode. Forlænget i 2013 frem til 2018. 

Format: CBCI er et international samarbejdsprojekt inden for uddannelse mellem Copenhagen Business 
School (CBS) og Renmin University of China (RUC), støttet af Det Internationale Sprogkontor (Hanban), 
under Det kinesiske undervisningsministerium. Af knap 500 Confucius institutter er der kun 8 Business 
Confucius institutter, herunder på London School of Economics, Leeds University, State University of New 
York og NEOMA, Frankrig. Det er vanskeligt at sammenligne de enkelte Confucius institutter. De to partner 
universiteter sætter deres egne prioriteter. 

Formål: ”..enhancing intercultural understanding in Denmark by offering courses on Chinese language and 
culture”. Artikel 1. Agreement signed on 20.11.2007 by CBS and Hanban. 

Ledelse: En bestyrelse på fire medlemmer. Formand og ét medlem udpeget af CBS. Viceformand og ét 
medlem udpeget af RUC. Daglig ledelse: direktør udpeget af CBS. Vicedirektør udpeget af RUC. CBS 
er ”executive agency” for CBCI, der er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle tvister afgøres ved dansk 
domstol. 

Medarbejdere: Dansk side – direktør, projektmedarbejder, sekretær, praktikant. Kinesisk side – vice 
direktør og fire kinesiske lektorer.  

Økonomi: I 2014 samlet projektudgift på ca. USD 1 million finansieret 50/50 fra dansk og kinesisk side. 
Indtægt på USD 67.482. Følgende poster fremgår direkte i regnskabet, der varetages af 
regnskabsafdelingen på CBS: Drift – Fra Kina USD 127.926. Fra CBS USD 22.227. Løn: fra CBS USD 200.744. 
Kontorhold: Fra CBS USD 199.939 (beløbet er et skøn, men lagt ind i regnskabet). Uden for regnskabet (se 
Bilag I) er angivet et skøn på USD 250.000 til dækning kinesisk sides udgifter til fem udsendte medarbejdere 
og et skøn på USD 77.090/CBS og USD 122.074/Kina for øvrige administrationsudgifter. For ikke‐skønnede 
bidrag til CBCI stod CBS i 2014 for knap 2/3 og kinesisk side for godt 1/3. 

Aktiviteter: Foredrag og arrangementer med fokus på dansk‐kinesiske forretninger og erhvervssamarbejde, 
ofte med andre danske organisationer og virksomheder som medarrangører (se Bilag II). Undervisning i 
kinesisk (forretnings) sprog og kultur på aftenkurser og skoler. På CBS hjælpeundervisning i kinesisk sprog. 
CBCI støtter tre ”Confucius Classrooms”, Niels Steensen Gymnasium, Stenhus Gymnasium og Tietgen 
Handelsgymnasium og superviserer seks kinesiske praktikanter (MA studerende fra bl.a. RUC), der er 
tilknyttet de tre gymnasier. 

Erfaringer: Kompetencen fra kinesisk side har været undervisning i kinesisk sprog og kultur. Udvikling af 
business komponenten har været overladt til CBS. I CBCI’s første 5 års periode blev vægten lagt på sprog og 
kultur. Et godt resultat var delegationsbesøg til Kina i 2010 for to grupper af gymnasierektorer. Besøgene 
gav anledning til vigtige refleksioner i den danske skoledebat, herunder aviskronikker og TV udsendelser om 
en dansk og kinesisk 9. skoleklasse. Siden slutningen af 2013 har fokus været at udvikle CBCI’s business 
komponent og aktiviteter også rettet mod CBS studerende som for eksempel Kina Jobmesser. Siden januar 
2013 har CBCI afholdt knap 30 business arrangementer (se Bilag III). 

Overvejelser: Kina relaterede aktiviteter i et samarbejde med bl.a. danske erhvervsorganisationer styrker 
den kinesiske profil på CBS, konsoliderer CBS’s internationale profil og tiltrækker flere studerende, også fra 
udlandet. CBCI er et supplement til og ikke en del af CBS’s kernekompetencer: egen undervisning og egen 
forskning. Udfordringer: CBCI har hidtil kun haft lektorer i kinesisk sprog og kultur. Fremover skal der satses 
på kinesiske lærere med viden om kinesisk forretningskultur og blik for dansk‐kinesiske 
forretningsrelationer.  

   



 
 

Bilag I 
 

Bidrag fra CBS og kinesisk side til finansiering af Copenhagen Business 
Confucius Institute i 2014. I US Dollar. 

 

 

 
 
CBCI er et samarbejdsprojekt inden for uddannelse mellem CBS og Renmin University of 
China/Hanban. CBCI styres og finansieres 1:1. 
Kommentar til regnskab: 
I regnskabet indgår udgifter til drift (CBS og Kina), udgifter til løn (CBS) og indtægter fra CBCI’s 
undervisning samt donationer fra danske samarbejdspartnere. 
Udgifter til kontorhold på CBS er ligeledes lagt ind i regnskabet, men er et skøn. 
Løn‐ og opholdsudgifter til udstationerede kinesiske lektorer betales 100% fra kinesisk side og er 
et skøn. Øvrige administrationsudgifter på CBS og i Kina hos Hanban og på Renmin Universitetet 
er et skøn. CBCI havde i 2014 en samlet udgift på ca. USD 1 million og en indtægt på USD 67.482. 
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Bilag II 
 

CBCI ‐ Samarbejdspartnere 
 
Founding Partners 

 Copenhagen Business School (CBS) 

 Office of Chinese Language Council International under the Ministry of Education of China (Hanban) 

 Renmin University of China (RUC) 
 
Virksomheder 

 F‐Reklame 

 GN Store Nord 

 Huawei Technologies Denmark A/S 

 Kopenhagen Fur 

 Tiger Shops 

 Tsingtao Beer Denmark 
 
Danske regioner og kommuner 

 Region Hovedstaden 

 Silkeborg Kommune 
 
Uddannelsesinstitutioner 

 Hummeltoftskolen 

 Krebs Skole 

 Køge Private Realskole 

 Mermaid School 

 Mermaid Culture School 

 Niels Steensens Gymnasium 

 Næstved Gymnasium 

 Ollerup Idrætshøjskole 

 Park Allé Privatskole 

 Stenhus Gymnasium og Kostskole 

 Tietgen Handelsgymnasium 
 
Andre organisationer 

 Asia Business Forum at Asia House 

 Asian Studies Programme Student Council at Copenhagen Business School  

 Association of Chinese Expats in Denmark, ACED 

 Business Confucius Institute at the University of Leeds, Leeds University Business School  

 Confucius Institute for Innovation & Learning, Aalborg Universitet 

 Confucius Institute for Business at the State University of New York 

 Copenhagen Capacity 

 Danish Chinese Business Forum  

 Danish Chinese Urban & Regional Cooperation, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

 Danish Forum for Chinese Law and Legal Culture, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet 

 Danmarks generalkonsulat i Shanghai 

 Den Kinesiske Forening i Danmark (丹麦华人总会) 



 
 Den danske ambassade i Beijing 

 Den kinesiske ambassade i Danmark 

 Denmark Hong Kong Trade Association 

 Dignity. Dansk Institut for Tortur  

 Institut for Menneskerettigheder 

 Invest in Denmark, Udenrigsministeriet 

 Kinesisklærerforeningen i Danmark (丹麦中文教师协会) 

 Kreachen Network 

 KUAK, Alumniforeningen for Kina Studier, Københavns Universitet 

 Landbrug og Fødevarer 

 Niels Bohr Archive 

 NIAS, Nordic Institute of Asian Studies  

 Nordic‐Chinese Chamber of Commerce  

 Sino‐Danish University Centre in Beijing  

 The Business Confucius Institute at London School of Economics 

 The Confucius Institute for Business at NEOMA Business School, Rouen 

 The Danish Cultural Institute in China 

 The Music Confucius Institute. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium  

 ThinkChina.dk, Københavns Universitet 

 Udenrigsministeriet 
 
 
 
 

  



 
Bilag III 

 
Aktiviteter siden oprettelsen 

 
2011, 31. august: Studietur for gymnasierektorer   
2 Delegationsture til Kina med deltagelse af 61 danske gymnasierektorer/vice‐rektorer.  
 
2013, 1. juli: Studietur for gymnasieelever 
2‐ugers summer camp til Beijing, Shanghai og Dalian for 100 danske gymnasieelever.  
 
2014, 23. januar: Dealing with Chinese Business Leadership 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Dr. Nandani Lynton, Leadership Development 
Director, A.P. Møller‐Maersk. 
 
2014, 20. februar: China’s New Reform Policy 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Wang Xiaohui, Vice Minister of the Publicity 
Department.  
 
2014, 27. marts: China Talent Fair 
Dansk‐Kinesisk jobmesse på Copenhagen Business School. Medarrangører: Danish Chinese Business Forum, 
Thinkchina.dk Københavns Universitet, Association of Chinese Expats in Denmark. 
 
2014, 28. april: Human rights in China – past, present and future 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af John Kamm, Grundlægger af Dui Hua Foundation. 
Medarrangør: ThinkChina.dk Københavns Universitet og Nordic Institute of Asian Studies. Samme dag 
lukket møde hos Danish‐Chinese Business Forum med repræsentanter fra APM‐Maersk, Lego, Novo Nordisk, 
Haldor Topsoe og Danfoss. Selvstændigt møde med Dignity – Dansk Institut for Tortur. 
 
2014, 28. april: Doing Business in China 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Tang Jun, CEO Gaotime Information, Shanghai. 
 
2014, 14. maj: The Impact of Danish Government Loans to China 
Offentligt foredrag på Asia House af Mogens Bregnbæk, tidl. chef for Danida, Den Danske Ambassade i 
Beijing. Medarrangør: Asia House. 
 
2014, 10. juni: The Dynamics of Political Embeddedness in China 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Professor Heather A. Havemann, University of 
California, Berkeley. 
 
2014, 10. juni: Europe and China – Our Future Cooperation 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Guo Yezhou, Vice Minister of the International 
Department. Paneldebat med Lykke Friis, Prorektor, Københavns Universitet, Bo Lidegaard, Chefredaktør 
Politiken, Ole Wæver, Professor International Relations, Københavns Universitet, Jesper Beinov, 
Kulturredaktør Berlingske Dagblad og Eric X. Li, Chairman at Chengwei Ventures, Shanghai. 
 
2014, 5. september: An Insider’s View on the Transformation of the Chinese Economy 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Professor Li Yining, Peking Universitet. Kendt 
som ”økonomen bag Deng Xiaopings reformer”. 
 



 
2014, 11. september: Chinese, Islamic and Western Culture 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af tidl. Direktør i Verdensbanken Sven Burmester, 
Adjungeret professor ved Aalborg Universitet, Alexandria University, Ægypten og Sichuan Reproductive 
Health Institute in Chengdu, Kina. 
 
2014, 31. oktober: “Books promote culture – Dialogue encourages understanding” 
Offentligt arrangement og bogudstilling på Copenhagen Business School med taler af Chen Zhongcai, 
Director of Administration of Press, Fujian Province, og tidl. Udenrigsminister Per Stig Møller.  
 
2014, 6. november: Boglandering ‐ Kineserne strømmer til Europa – hvorfor? 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af forfatter og journalist Christina Boutrup. 
Medarrangør: Gyldendals Forlag. 
 
2014, 19. november: Entrepreneurship in China: Lessons from an Academic's Flirtation with Reality 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Professor Per Jenster, Chairman of the Nordic 
International Management Institute, Chengdu, Kina. 
 
2014, 3. december: China’s Rural Migrant Workers: The View of a Social Worker and of a Researcher 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Lü Tu, PhD i sociologi, NGO Beijing Migrant Workers’ 
Home, Beijing. 
 
2014, 3. december: Kina og retsstatsprincipperne 
Offentligt foredrag på Københavns Universitet af ambassadør Jonas Bering Liisberg, Chef for 
Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste. Medarrangør: Danish Forum For Chinese Law and Legal Culture, 
Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. 
 
2014, 18. marts: China Research Platform 
Netværksmøde for CBS studerende omkring Kina‐relaterede opgaver. Foredrag ved. Carsten Boyer 
Thøgersen, Direktør, CBCI. 
 
2015, 19. marts: Chinese Business Meetings in Denmark 
Netværksmøde på Copenhagen Business School for ansatte i kinesiske virksomheder i Danmark og i danske 
virksomheder med forretninger i Kina. Foredrag af Søren Holst, President of GN Otometrics. Medarrangører: 
Invest in Denmark Udenrigsministeriet, Copenhagen Capacity, Danish Chinese Business Forum, Association 
of Chinese Expats in Denmark. 
 
2015, 23. marts: Trading with China – For Real 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Heidi Larsen, grundlægger plus:7. 
 
2015, 17. april: Donation Ceremony of Niels Bohr’s Collected Works in Chinese 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Finn Aaserud, Direktør for Niels Bohr Arkivet. 
Medarrangør: Niels Bohr Arkivet. 
 
2015, 20. april: Conference and Job Fair: Crack the China Code 
Dansk‐Kinesisk jobmesse på Copenhagen Business School. Medarrangører: Danish Chinese Business Forum, 
Thinkchina.dk Københavns Universitet, Association of Chinese Expats in Denmark. 
 
2015, 5. maj: Chinese Developments from 2005 to 2015 – Same‐Same But Different 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Jes Randrup, Head of Group Communications with 
Danish Agricultural Group DLG (tidl. korrespondent for Jyllandsposten i Kina).  



 
 
2015, 8. maj: China’s Cultural Challenges – Before and Now 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Michael Kahn‐Ackermann, sinolog og tidl. Direktør 
for Göethe Instituttet i Beijing. Medarrangør: Det Danske Kulturinstitut. 
 
2015, 11. maj: Code Book Handover Ceremony in Denmark 
Offentligt arrangement i anledning af 65‐året for oprettelsen af diplomatiske forbindelser mellem Danmark 
og Kina på Asia House. Udgivelse af artikler om Store Nordiske Telegraf Selskab i Kina i 1870’erne med 
bidrag af CBS professor dr. phil. Kurt Jacobsen. Medarrangør: Asia House. Sponsoreret af GN Store Nord og 
Huawei Technologies Denmark A/S. 
 
2015, 12. maj: Conference on Economy, Reform and Politics in China Today 
Offentligt arrangement i anledning af 65‐året for oprettelsen af diplomatiske forbindelser mellem Danmark 
og Kina på Copenhagen Business School. Foredrag om Kinas udenrigspolitik, Miljøpolitik, Korruption og 
Økonomi ved 4 professorer fra Renmin University of China og indlægr fra 4 professorer fra CBS og 
Københavns Universitet. 
 
2015, 22. maj: China’s Urbanization – Challenges and Opportunities 
Offentligt foredrag på Copenhagen Business School af Dr. Jonathan Woetzel, Director of McKinsey & Co., 
China.  
 
2015, 11. juni: Code Book Handover Ceremony in China 
Ceremoni afholdt på GN Store Nords hovedkontor i Shanghai. Overrækkelse af originalt eksemplar af Store 
Nordiske Telegraf Selskabs kinesiske telegrafkodebog fra 1871. Anslået markedsværdi – USD 1 million. 
Medarrangør: Danmarks Generalkonsulat i Shanghai og Shanghai Telecom Company. 
 
2015, 1. juli: International Summer School at Renmin University 
1 måneds sommerskole på Renmin University for 10 studerende fra Copenhagen Business School. 
 
Pipeline projekter: 
”Danmarks udvikling til et moderne velfærdssamfund med grøn teknologi.” 
Let læst tekst på kinesisk, udgivet og distribueret af CBCI’s partner universitet Renmin University’s forlag. 
Forfatter: professor, dr. phil. Uffe Østergaard, CBS. 
 
Mere information: http://www.cbci.dk/lectures/ 
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STATUS PÅ ALUMNI RELATIONS 2015 
 
 
Notatet giver en status på aktiviteter i CBS Alumni Relations.  
 
Kontakt til 80.000 alumner kræver et solidt driftsfundament 
Grundlaget for at skabe resultater på alumni relations-området er et solidt 
driftsfundament, så vi kan kontakte alumner direkte, skabe rutiner til ind-
samling, registrering og opdatering af deres kontaktdata, have viden om 
alumners karriereveje, mulighed for at målrette services og kommunikati-
on, samt sikre evaluering og feedback fra alumner.  

Det grundlag er vi godt på vej til at få skabt, og vi optimerer løbende kon-
taktkanaler mv.  

 
Forretningsanalyse 
CBS har det seneste par år anvendt data fra LinkedIn i vores alumnearbej-
de. Disse data har vist en høj grad af anvendelighed til analyse af alumners 
karriereveje, erhvervsrelationer, særlige kvalifikationer m.m.  

Alumneenheden foretager egne analyser af disse data og stiller efter behov 
forretningsdata til rådighed på CBS.  På CBS’ University Page på LinkedIn 
fremgår det, at knap 125.000 profiler har indikeret, at de har en relation til 
CBS (som alumne, studerende, medarbejder m.v.), og det giver et solidt 
talgrundlag at foretage analyser ud fra.  

Vi leverer jævnligt datapakker og business intelligence til ledelsen i forbin-
delse med virksomhedsbesøg, og udarbejder analyser af alumner for flere 
studieprogrammer på CBS. Disse leverancer skaber et nyt og værdifuldt 
grundlag for CBS til at agere strategisk ift. alumner og erhvervsliv.   

Som illustration herfor leverede vi i 2014 og 2015 kontaktdata på alumner i 
forbindelse med CBS’ ranking hos Financial Times. Det nye og forbedrede 
datagrundlag sikrede, at vores svarprocent steg fra ca. 20 %  til ca. 55 % af 
de mulige respondenter og medvirkede til en positiv proces for FT-
rankingen. 
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Arrangementer for alumner har fortsat høj prioritet og afholdes i samar-
bejde med studienævn eller alumneforeninger:  
 
Afholdte arrangementer 2015: 

 Fagligt aftenarrangement i samarbejde med instituttet International 
Business and Culture, marts, 60 deltagere  

 Afslutningsevent for mentornetværk (pilot), maj, 20 deltagere 
 Torsdagsbar for alumner i studentercaféen Nexus, maj. 30 deltage-

re  
 Netværksarrangement i samarbejde med foreningen ASC Alumni 

(Accounting, Strategy and Control), juni, 50 deltagere 
 Fagligt arrangement i samarbejde med Asian Study Programme, 

juni, 36 deltagere 
 Fagligt arrangement i samarbejde med studieprogrammet Business, 

Language and Culture, juni, 37 deltagere   
 
Kommende arrangementer 2015: 

 HD (Udenrigshandel) 40 års jubilæum arrangeret af foreningen 
CIBA, september 

 “Speed mentoring” under “International Week”, oktober  
 Særarrangement under Global Entrepreneurship Week, oktober  
 Cand.merc. Graduation Ceremony, november 
 Torsdagsbar for alumner i studentercaféen Nexus, november 

 
Der er i dag ca. 30 selvstændige alumneforeninger og netværk. Potentialet 
er omkring 60 alumneforeninger vurderet ud fra antal studier inkl. MBA, 
master mv. 
 
Forskellige uddannelser, forskellige alumnetilbud 
CBS Alumnis tilbud og aktiviteter retter sig til alle alumner fra CBS, dvs. 
ca. 80.000 personer. Hovedparten har en statsfinansieret kandidatgrad op-
nået gennem et flerårigt fuldtidsstudie, fx cand.merc.  
 
Betalingsuddannelsers alumnetilbud: 
CBS’ MBA-programmer har en alumneforening for de ca. 1.200 MBA-
alumner. Allerede ved optagelsen på MBA–studiet er man alumne og har 
dermed adgang til netværket, som understøttes af faglige og sociale arran-
gementer.  

Det primære formål med alumneforeningen er at tilbyde et netværk, der 
giver eksklusiv adgang til nøglepersoner i erhvervslivet og er et stærkt 
konkurrenceparameter for netop MBA.  

I 2014 afholdtes der 5-10 arrangementer af faglig og social karakter med 
høje deltagerantal (315 deltagere i de faglige events, og 395 deltagere i de 
sociale arrangementer). 

Alumner tilbydes også mentorordning og der er særlig fokus på at yde kar-
riererådgivning til bl.a. de internationale MBA-studerende som ønsker en 
karriere i Danmark, hvor de studerende tilbydes at få tilknyttet en alumne 
fra det danske erhvervsliv som mentor.  
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Uddannelsen opererer på væsentligt anderledes konkurrencevilkår end dag-
uddannelserne, og alumnerne inddrages aktivt i markedsføring af pro-
grammerne særligt i udlandet. 

 
Korte lederkurser: CBS Executive 
Den private fond CBS Executive udbyder korte lederkurser. De ca. 8.500 
alumner tilbydes lifelong learning, som understøttes af mindst fire årlige 
events, typisk faglige gå-hjem møder. Formålet er primært branding og 
markedsføring. Undervisningen på CBS Executive foregår af et mix mel-
lem erfarne praktikere/ledere fra dansk og internationalt erhvervsliv og 
erfarne og fremtrædende undervisere fra CBS og andre universiteter.  

 
Synlighed og relevans 
Det er et mål i 2015 at øge kendskabet til CBS Alumni. Det sker gennem 
tre særlige indsatsområder i 2015: Kommunikation, visuel synlighed og 
udvikling af et CBS mentornetværk.  

Hovedformålet med vores kommunikation er at være relationsopbyggende, 
og til det formål anvendes forskellige kanaler og medier. Eksempler på 
hyppigere og mere målrettet kommunikation er et nyt nyhedsbrev, som 
udsendes pr. e-mail til registrerede alumner (første nummer udsendt per 
mail til de 7.000 alumner, der har accepteret at modtage e-mails fra CBS), 
hvor vi bringer artikler målrettet alumner. Artikler og nyhedsbrev sendes 
også ud gennem CBS Alumnis LinkedIn-gruppe med 18.000 medlemmer. 

Vi arbejder på at optimere brugen af digitale kanaler (cbs.dk/alumni, Face-
book, gruppe på LinkedIn) og på at øge vores brug af video til formidling.  

Et mentornetværk på CBS for alle på kandidatniveau udvikles med afsæt i 
erfaringer fra pilotprojekt med 28 mentorer / mentees, der blev afsluttet i 
maj 2015. Konceptet udvikles i dialog med CBS’ studienævn. Opstart for-
ventes at ske i 2016, såfremt rammer og finansiering godkendes. 

 
Hvem er CBS relevant for hvornår? 
Den enkelte alumne skal opleve CBS Alumnis kommunikation, tilbud og 
aktiviteter som relevante og vedkommende. Til det formål opdeles gruppen 
af alumner i en række segmenter, defineret efter forskellige segmenterings-
kriterier (uddannelsesretning, anciennitet mm).  

Figuren viser den ambition, som CBS har med alumneindsatsen: at de akti-
viteter og relationer, der er mellem CBS og den enkelte alumne, skal være 
relevante afhængig af, hvor i livscyklussen den enkelte alumne er. Figuren 
viser eksempler på aktiviteter og tilbud, som er særligt relevante for, men 
ikke forbeholdt, de enkelte grupper. 
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En nyuddannet dimittend har brug for andre input og relationer sammen-
lignet med en alumne, der har flere års erhvervserfaring og et solidt fodfæ-
ste i faglige netværk, og CBS kan på den anden side forvente andre input 
og samarbejdsmuligheder fra alumner med mange års erhvervserfaring. 
 
Hvis der etableres en erhvervskandidat-ordning, så vil det give nogle helt 
nye muligheder også i alumne-arbejdet, idet de studerende både vil have 
kontakt til arbejdsmarkedet og CBS.  
 
CBS’ 100 års jubilæum 
Fejringen af CBS’ 100 års jubilæum er i høj grad en begivenhed, hvor 
CBS’ alumner skal inddrages. Idéudvikling og planlægning er allerede i 
gang. I den anledning er en optælling af CBS’ alumner – årgang for årgang 
- sat i værk.  De ældste tal er opgjort på baggrund af årsberetninger. En 
endelig opgørelse forventes klar i efteråret 2015. 
 
Tabellen viser den foreløbige opgørelse af alumner pr. årgang, baseret på 
minimum tre årgange pr. årti.  
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Samlet antal alumner fra CBS 1917-2015 

Årstal Dimittender pr. år* I alt pr. 10 år 

1910-19                         -  
1920-29   60 600 
1930-39 110 1.100 
1940-49 250 2.500 
1950-59 385             3.850
1960-69 550 5.500 
1970-79 1.000 10.000 
1980-89  1.800 18.000 
1990-99  2.500 25.000  
2000-09 3.000 30.000 
2010-2015 5.000 30.000 
I alt  122.700 

                     * Gennemsnitstal baseret på min. tre år 
 
 
Næste skridt 

 Opbygge kendskab til CBS Alumni blandt alumner og medarbejde-
re på CBS. 

 Fortsat konsolidering af drift  
 Bidrage til justering af BiS-strategien og efterfølgende tilpasse en-

hedens arbejde ift. den reviderede strategi. 
 



 

 

Fremdriftsreformen på CBS 
 

Reformen træder fuldt i kraft 1. september 2015, og studieadministrationen har ar‐
bejdet hårdt for at implementere alle de nye regler. Der har under hele implemente‐
ringen været en tæt dialog med de studerende. Ledetråden for implementering af 
reformen har været, at reglerne skal overholdes og de økonomiske mål nås, men først 
og fremmest må de væsentlige kvaliteter ved CBS uddannelser, som fx relevans og 
internationalisering, ikke forringes. De væsentligste initiativer beskrives her: 
 

	

Kandidathus. En nødvendig udvidelse af lokalemassen er lavet med henblik på 
at skabe optimale rammer for at studere fuld tid, og for at fastholde de stude‐
rende i et socialt studiemiljø på det tidpunkt, hvor de typisk er mere spredt 
efter valgfag og udlandsophold. 
 

	

Nye tidsfrister, der er optimeret til at undgå spildtid og gennemførsel på nor‐
meret tid. De studerende får faste tidsrammer, og skal til gengæld vente mi‐
nimalt på ”næste skridt”. Dette har ikke mindst betydning for specialet. 

	

Systematisering og strømlining af merit og dispensationer. CBS studerende 
tager mange fag på andre universiteter, og der skal tages stilling til, hvilke fag 
de kan erstatte. Langsom sagsbehandling kan forhindre at man kommer vide‐
re. Processen er optimeret, så alle relevante forhold behandles i en omgang. Vi 
effektiviserer behandlingen (inden for universitetslovens rammer) med henblik 
på at forkorte behandlingstiden og spare administrative ressourcer. 
  

	

Obligatorisk tilmelding til eksaminer. Det er centralt fastsat, at man ikke læn‐
gere kan udskyde en eksamen, fx fordi man vil forberede sig lidt mere, eller 
fordi man har haft på travlt på studiejobbet. Det vil forkorte studietiden. Til 
gengæld vil vi gerne give velbegrundede dispensationer fx pga. entreprenør‐
skab og udlandsophold. 
 

	

Systematisk tildeling af specialevejledere. At finde en vejleder har været en 
tidskrævede proces, hvor mange studerende har spurgt mange forskellige VIP, 
før de fandt en der havde tid.  Også VIP har brugt lang tid på at besvare forgæ‐
ves henvendelser. I en ny samlet procedure søges processen systematiseret og 
samlet. Institutter får et større ansvar for at tildele en vejleder, hvis den stude‐
rende ikke selv finder en.  
 
Specialeprocessen understøttes ligeledes ved fælles aktiviteter som speciale‐
opstartsseminarer. 
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Der er gennemført en større informationskampagne) både overfor studerende 
og de ansatte, så alle kender de nye vilkår og krav. Vi har optimeret vejleding 
vedr. studieplanlægning, som bl.a. er blevet en del af introkurserne.  
 
Studieledelsen orienteres løbende om status for gennemførsel på deres studi‐
um. 
 

	

Meget nås ved fælles initiativer, men der er også lokale udfordringer, og ikke 
alle uddannelser har de samme problemer. Dekanen og fremdriftskoordinato‐
ren afholder møder med studieledelsen på de studier, der ikke allerede lever 
op til målet for forbedret studietid. 
 
Cand.merc.aud.‐studiet udbydes i en deltidsversion som et alternativ til dem, 
der arbejder meget ved siden af deres studium.  

	
	
	
	



 

7. BESTYRELSENS EGEN TID 
 
 
Med dette punkt gives der mulighed for at bestyrelsen – uden deltagelse af direktionen og evt. tilhørere – 
internt kan drøfte emner som det ikke tilkommer andre end bestyrelsen selv, at overhøre/deltage i.  
 
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer, som måtte ønske at tage emner op under dette punkt, kontakter 
bestyrelsesformanden forud for mødet.     

Møde i CBS bestyrelsen / 10. september 2015  
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