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

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. april 2012 
 
Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, 
Lisbet Thyge Frandsen, Arvid Hallén, Klaus Holse, David Lando, Jakob Ravn, 
Christian Refshauge, Mads Svaneklink og Morten Thanning Vendelø. 
 
Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, 
uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Hakon Iversen. 
 
Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen. 
 
Øvrige deltagere: Partner Eskild Nørregaard Jakobsen og Executive Director 
John Petersson, Ernst & Young, deltog i pkt. 1 og 2. Afdelingschef Yvan 
Pedersen og Kontorchef Lars Tang, Rigsrevisionen, deltog i pkt. 1 og 2. Chef 
for forretningsudvikling Camilla Schreiner Andersen deltog i pkt. 1, 2, 3 og 4. 
Driftsøkonomichef Peter Jonasson Pedersen deltog i pkt. 4. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Ernst & Young og 
Rigsrevisionen.  
 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
Bestyrelsen underskrev referaterne fra møderne d. 11. januar, 3. februar og 22. 
marts. 
 
2. Årsrapport 2011 og revision – beslutning 
a. Regnskab og Årsrapport 2011 
Universitetsdirektøren præsenterede kort årets resultat, der lyder på 114,8 mio. 
kr. Resultat var ca. 15 mio. kr. mindre end Q3-budgetopfølgningen. Det 
ændrede resultat skyldes primært hensættelse til betaling for indtræden i 
STADS, samt et øget forbrug i 4. kvartal. Universitetsdirektøren henviste i øvrigt 
til det udsendte bilag 2.2. 
 

14. april 2012 

 

AJP 

 

Anders Jonas Rønn 

Pedersen 

Dir. tlf.: 3815 2036 

Mobil: 2479 4419 

ajp.ls@cbs.dk 
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Herefter gennemgik bestyrelsen årsrapporten og besluttede en række mindre 
rettelser i ledelsesberetningen som vil fremgå af den endelige årsberetning, der 
afleveres til VTU inden 1. maj. 
 
Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og underskrev herefter årsrapporten 
under forudsætning af, at bestyrelsens rettelser blev indarbejdet i den endelige 
version. 
 
b. Institutionsrevisors tilbagemelding vedr. udført revision 
Eskild Nørregaard Jakobsen og John Petersson kunne indledningsvist  
konstatere at regnskabsafslutningsprocessen og revisionsprocessen, herunder 
fremlagt og rekvireret materiale og dokumentation, blev bedre år for år. Herefter 
gennemgik revisor revisionsprotokollatet, der i udkastform blev drøftet med 
formandskabet og dele af direktionen på et tidligere møde. Revisors 
væsentligste kommentarer følger nedenfor. 
 
Revisor konstaterede, at det var det mest positive revisionsprotokollat til dato 
for CBS. Revisor har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden 
forbehold eller supplerende oplysninger. 
 
Revisor konstaterede en positiv udvikling i økonomistyringen, herunder at de 
igangsatte tiltag for at forbedre og effektivisere økonomistyringen virker efter 
hensigten. 
 
Revisor kunne også konstatere klar fremgang indenfor IT-området, om end der 
stadig var områder, hvor kontrolmiljøet kunne forbedres.  
 
Som følge af CBS’ afvikling af kollegielejemål er der i regnskabet hensat ca. 10 
mio. til dels eventulle erstatningskrav fra udlejere, der har fået opsagt deres 
lejemål, og dels til renoveringsudgifter i forbindelse med fraflytning af 
kollegielejemål.   
 
Bestyrelsen tiltrådte og underskrev herefter revisionsprotokollatet. 
 
c. Rigsrevisionens tilbagemelding vedr. udført revision 
Yvan Pedersen og Lars Tang indledte med at konstatere, at Rigsrevisionen ikke 
har forbehold i forhold til CBS’ årsrapport og derfor havde afleveret en erklæring 
uden forbehold og supplerende oplysninger. 
 
Rigsrevisionen kvitterede ligeledes som institutionsrevisor for et godt 
samarbejde med CBS i forbindelse med revisionen. 
 
Rigsrevisionen gjorde opmærksom på, at den udførte forvaltningsrevision ikke 
havde afdækket kritisable forhold, og at forvaltningsrevisionen derfor ikke var 
omtalt i Rigsrevisionens erklæring. 
 
Rigsrevisionen var enig i institutionsrevisors vurdering af, at økonomistyringen 
på CBS er blevet styrket og fungerer tilfredsstillende. 
 
Rigsrevisionens løbende revision havde i 2011 haft fokus på universitetets 
forvaltning af private tilskudsmidler og kunne konstatere, at forvaltningen ikke 
havde været bedre end nu og opfyldte de krav, der kan stilles til en god og 
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pålidelig forvaltning. Der var dog EU-projekter fra før den centrale EU-
projektenhed blev oprettet, der var blevet forvaltet uhensigtsmæssigt. 
 
Rigsrevisionen gjorde samtidig opmærksom på en pågående undersøgelse om 
forvaltningen af D-VIP’s ansættelsesforhold. Undersøgelsen konstaterer, at 
timeloftet for D-VIP var blevet overskredet i en række tilfælde. CBS har siden 
indført procedurer, der skal overholdelsen af timeloftet.    
 
Bestyrelsen tog Rigsrevisionens tilbagemelding og erklæring til efterretning. 
 
På baggrund af institutionsrevisors og rigsrevisionens tilbagemeldinger kunne 
formanden konstatere, at der var fremgang at spore i tilbagemeldingerne vedr. 
den udførte revision. 
 
3. Udviklingskontrakt 2012-2014 – beslutning 
Rektor indledte punktet med at opridse de forandringer, der var foretaget i 
udkastet til udviklingskontrakt på baggrund af bestyrelsens prioriteringer på 
mødet d. 22. marts. Udkastet er forsynet med måltal for de indikatorer, hvor der 
allerede eksisterer data. Enkelte måltal udestår, da der først skal etableres data 
vedr. indikatoren før et måltal kan defineres.  
 
Bestyrelsen kommenterede udkastet til udviklingskontrakt. Bestyrelsen 
diskuterede om ”antal undervisningstimer” skulle indgå i kontrakten som en 
indikator på undervisningskvalitet, men vurderede, at med det allerede pæne 
undervisningsomfang i antal timer som CBS studerende modtager i dag, var 
dette ikke en indikator som bestyrelsen fandt relevant at inkludere. 
 
Drøftelsen koncentrerede sig herefter primært om indikatorerne for 
forskningskvalitet, dvs. indikatorerne 6.4A til 6.4C. Det blev blandt andet 
fremført, at en af listerne (FT45 listen) stort set indeholder alle tidsskrifterne på 
de to andre lister, der var inkluderet i indikatorerne.  
 
Rektor replicerede, at det var et bevidst valg at inkludere alle tre indikatorer, 
bl.a. ud fra en betragtning om, at der ikke var en enkelt af indikatorerne, der var 
fyldestgørende i forhold til at måle det man egentlig ønskede, nemlig kvaliteten 
af forskningen på CBS. Blandt andet var det evident, at de valgte indikatorer 
ikke dækkede tidskrifter, hvor det var naturligt at markante dele af CBS’ 
forskningsmiljøer ville publicere. Uanset at indikatorerne ikke var 
fyldestgørende, og evt. også havde andre indbyggede problemer, ønskede 
direktionen, at fastholde alle tre indikatorer – ikke mindst for at anspore en 
intern debat i CBS’ forskningsmiljøer vedr. publiceringsstrategi, og for at 
igangsætte en læringsproces vedr. mål for CBS’ forskningskvalitet.   
 
Bestyrelsen godkendte udkastet til udviklingskontrakt, men ønskede dog 
enkelte rettelser inden indsendelse til ministeriet, herunder at de tre indikatorer 
for forskningskvalitet blev præsenteret som én indikator med delkomponenter 
for at tydeliggøre, at der var én indikator for forskningsomfang (BFI) og én for 
forskningskvalitet. 
 
Bestyrelsen udstyrede direktionen med mandat til at:  

- fastsætte manglende måltal ud fra en realistisk, men stadig ambitiøs, 
vurdering af data vedr. baseline. 
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- forhandle kontrakten på plads med ministeriet, idet det blev bestemt, at 
hvis forhandlingerne ledte til mindre ændringer end udgangspunktet, 
skulle direktionen afklare dette med formandsskabet. Hvis 
forhandlingerne ledte til væsentlige ændringer af udgangspunktet ville 
det blive nødvendigt at afklare disse med den samlede bestyrelse.  

 
4. Økonomi og Campus – drøftelse/beslutning 
a. opdateret investeringsplan 
Universitetsdirektøren introducerede den opdaterede investeringsplan. 
Direktionen havde fundet det mest rigtigt at gennemskrive investeringsplanen 
på ny, da der forelå væsentlige opdaterede oplysninger. Blandt andet som følge 
af den endelige finanslov og opdateret STÅ-prognose foreligger der i 
investeringsplanen en revideret indtægtsprognose. Herudover forventes det, at 
de nye VIP stillinger vil blive besat i et lavere tempo end tidligere forventet og 
der afsættes yderligere midler til ansættelse af DVIP, da det har vist sig at der 
er et umiddelbart behov for flere undervisningsressourcer. Derudover er der i 
planen afsat yderligere midler til forbedring af IT-infrastruktur. 
 
Bestyrelsen gentog sin opbakning til investeringsplanen som primært 
finansieres af en gradvis nedbringelse af egenkapitalen. Dette indebærer, at der 
i en række år skal budgetteres med (og realiseres) underskud. Bestyrelsen 
pointerede, at det efter nedbringelse af egenkapitalen, var vigtigt at holde fokus 
på, hvorledes budget og regnskab kunne bringes i balance igen. 
 
Da flere af de langsigtede forudsætninger i planen er usikre og underlagt 
politiske forhold ønskede bestyrelse fremadrettet, at blive informeret om, 
hvorledes, og hvor hurtigt, planen kunne tilpasses ændrede indtægtsforud-
sætninger i både negativ og positiv retning.   
 
b. Campus: udvidelse af campus på kort sigt (fortroligt) 
Formanden lukkede mødet under behandlingen af punkt 4.b og 4.c, da 
punkterne i høj grad handlede om forhandlingsstrategi i forhold til forhandlinger 
med tredje part. 
 
Bestyrelsen tog direktionens afrapportering vedr. muligheder for at leje 
yderligere undervisningslokaler til efterretning. 
 
c. Campus: status på porcelænshaven (fortroligt) 
Direktionen orienterede om status og fremadrettet proces vedrørende 
forhandling med FUHU om langsigtede løsninger på lejemålene i 
Porcelænshaven som ejes af FUHU. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
d. Økonomi: forvaltning af likviditet og låneportefølje 
Direktionen havde undersøgt mulighederne for at optimere forvaltningen af 
CBS’ likviditet og låneportefølje og fremlagde forslag vedr. investeringsstrategi 
og evt. omlægning af lån. 
 
Bestyrelsen besluttede, at CBS’ oversydende likviditet skulle anbringes i en lav-
risikoportefølje som foreslået af direktionen. Bestyrelsen besluttede endvidere 
ikke at gøre brug af renteswap, og at den nuværende sammensætning af lån 
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skulle fastholdes indtil kurserne på de relevante lån havde udviklet sig i mere 
gunstig retning.   
 
5. Samarbejde med Symbion – beslutning 
Formanden lukkede mødet under behandlingen af punktet af hensyn til 
forestående forhandlinger med tredje part. 
 
Rektor præsenterede den foreslåede samarbejdsaftale med Symbion. At knytte 
Symbion tættere til CBS ville passe godt til CBS’ entrepreneurskabsprofil og 
elementerne i den foreslåede samarbejdsaftale ville understøtte denne profil, 
samt CBS’ strategiske satsning på øget fokus på entrepreneurship. 
 
Bestyrelsen besluttede at støtte direktionens anbefaling om indgåelse af en 
samarbejdsaftale med Symbion på det fremlagte grundlag – herunder de 
overvejelser som direktion og bestyrelse drøftede fortroligt (jf. fortroligt referat). 
Direktionen vil herefter færdiggøre forhandlingerne med Symbion. 
 
6. Uddannelser – orientering/beslutning 
Uddannelsesdekanen indledte med at forklare, at der på nuværende tidspunkt 
ikke forelå færdiggjorte akkrediteringsrapporter på de 4 nye uddannelser som 
planlægges indsendt til akkrediteringsinstitutionen med henblik på optag i 
efteråret 2013. 
 
Bestyrelsen drøftede den bagvedliggende strategi i relation til at sikre 
uddannelseskvaliteten, der tilsiger, at den politiske forventning om øget optag 
på bacheloruddannelserne skal imødekommes ved nye uddannelsesudbud i 
stedet for at udvide optaget på eksisterende uddannelser. Bestyrelsen ønskede 
at vende tilbage til denne diskussion i forbindelse med behandlingen af 
uddannelsesredegørelsen 2012.   
 
Bestyrelsen godkendte, at uddannelserne blev ansøgt akkrediteret, og henviste 
i øvrigt til det aktuelle forslag til nye vedtægter for CBS, hvoraf det fremgår at 
Akademisk Råd fremover skal rådgive rektor om, hvilke uddannelser, der skal 
udbydes. 
 
7. Årsplan for bestyrelsen – drøftelse 
Bestyrelsen tog årsplanen til efterretning 
 
8. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt  
Bestyrelsen tog de udsendte papirer til efterretning. Formanden og direktionen 
orienterede bestyrelsen om sager og begivenheder på CBS siden sidst. 
 
9. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger – beslutning 
Bestyrelsen bad bestyrelsens sekretær om i samarbejde med 
kommunikationsafdelingen at udarbejde en kort intern orientering om 
hovedkonklusioner fra dagens møde. 
 
 
Kommende møder:  
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Mandag d. 11. juni 2012 kl. 13-17 
Seminar: d. 11.-12. oktober 2012 fra frokost til frokost. 
Torsdag d. 20. december 2012 kl. 13-17 
 



B3‐2012

Pkt. 1

Bilag 1.4
Opfølgning på bestyrelsens møder 14. april

Møde Emne Bestilling Status/bemærkning

B1 2011 Fastlærerdækning Målsætninger for fastlærerdkningen på CBS uddannelser ‐ 

VIP/DVIP ratio. Under hensyntagen til differentierede 

undervisningsformer på studierne, og fagenes karakter. (Husk 

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

forskningsprocenten)

Evt. seminar. Afventer 

undersøgelse fraf Rigsrevisionen.

B1 2011 HD området Uddannelsesdekanen har karakteriseret HD‐området som 

særligt problematisk (ift. fastlærerdækning). Denne 

karakteristisk bør belyses og uddybbes for bestyrelsen.

Evt. seminar

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

EO april Aftagerpaneler Hurtigst muligt – aftageranalyse – hvem aftager vores 

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

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

medlem, samt sammensætning af aftagerpaneler

Afventer

CBS er pt. i gang med en 

dimmitendanalyse sammen med 

Danmarks Statistik og 3 andre uni., 

der analyserer 5 dimmitend‐

årgange. Bestyrelsen får reslutatet 

når det foreligger

Formands

kab

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

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

B SEM Uddannelse Uddannelsesredgørelse ‐ med executive området, 

præsenteres årligt for bestyrelsen

Seminar 2012

B SEM Forskning Forskningsredegørelse ‐ med formidlingsområdet, 

præsenteres årligt for bestyrelsen

Seminar 2012

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

B2 2012 Investeringsplan Hvad er reaktionsmekanismen ift. ændrede 

indtægtsforudsætninger?

Ifbm m budget 2013

B2 2012 Uddannelse Uddannelsesstrategi: flere uddannelser eller øget optag? Seminar 2012



  

 

 
 
 
 

1.	kvartalsopfølgning	2012	

I dette notat  redegøres  for  første kvartalsopfølgning 2012. Det  skal bemærkes, at  for‐

bruget er angivet til og med april, således at rapporten giver det mest opdaterede bille‐

de. De budgetansvarliges indmeldinger baserer sig på forbruget til og med marts.   

Hovedkonklusionerne på udviklingen fra primobudgettet til Q1 er, at resultatet nedskri‐

ves med 5 mio. kr.,  jf. tabel 1 nedenfor, hvilket skyldes en række bruttobevægelser på 

indtægts‐ og udgiftssiden. Det skal dog understreges, at der fortsat knytter sig en række 

usikkerheder til såvel indtægtssiden som udgiftssiden givet bl.a. det tidlige tidspunkt på 

året, jf. nedenfor. Hovedbevægelserne er som følger: 

Indtægter 

 STÅ‐prognosen er opskrevet med 8 mio. kr.  ift. budgettet,  jf. forklaring herpå  i 

investeringsplanen fremlagt på bestyrelsens april‐møde. Der er dog tale om en 

lidt mindre opskrivning end antaget  i  investeringsplanen grundet en marginalt 

svagere udvikling i antal producerede STÅ ved aprils‐opgørelsen.  

 Indtægter fra eksternt kilder, herunder eksterne projekter, er opskrevet med 7,5 

mio. kr. svarende til det angivne i den opdaterede investeringsplan.  

 Studerendes deltagerbetaling er opskrevet med 6 mio. kr. primært grundet en 

positiv udvikling på MPG‐uddannelsen.  

 Renteindtægter  (gevinst  fra  likviditetsanbringelse)  er  opskrevet  ift.  primobud‐

gettet med 5 mio. kr. som følge af ny strategi for  likviditetsanbringelse på bag‐

grund af en vurdering af CBS’  finansielle rådgiver, men der knytter sig  i sagens 

natur usikkerhed  til det konkrete afkast. Det  forventes  fortsat, at midlerne an‐

bringes således, at der vil være halvårseffekt i 2012.   

Udgifter 

 VIP‐løn er opskrevet med 13 mio. kr., dels grundet en væsentligt større ansæt‐

telse af videnskabelige assistenter end  forudsat, dels grundet væsentlig  større 

honorar‐udbetaling på HD/Master‐området til interne VIP end forudsat. De flere 

videnskabelige assistenter knytter an til tre forhold: 1)Flere midler til forsknings‐

støtte på  institutterne.  2) DVIP,  som  ansættes  som  videnskabelige  assistenter 

grundet potentiel overskridelse af  timeloftet  for DVIP. 3)Flere midlertidige an‐

sættelser  som  videnskabelig  assistent  før  påbegyndelse  af  opnået  ph.d‐

stipendiat.  

 D‐VIP‐løn er opskrevet med 3,5 mio. kr.  som  følge af  større undervisnings‐ og 

vejledningsaktivitet end forudsat i primobudgettet. 

 Husleje og ejendomsskatter er nedskrevet med 3,4 mio. kr., hvilket primært skal 

ses  ift., at primobudgettet blev udarbejdet  før den endelige udskillelse af gæ‐

steprofessorboliger og kollegier var fuldt gennemført.   

30. maj 2011 

 

Økonomifunktionen/ 

Forretningsudvikling 
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 Bygningsdrift og  ‐vedligeholdelse er opskrevet med ca. 6 mio. kr. som  følge af 

større aktivitet end forudsat ved primobudgetlægningen bl.a. grundet en større 

mængde ombygningsopgaver.    

 Posten ”Konsulentanvendelse inkl. advokat og revision” er opskrevet med 1 mio. 

kr. som følge af merinvesteringer i it samt nødvendig advokatbistand til indgåel‐

se af kort‐ og langsigtede lejekontrakter for undervisningsbygninger, jf. bestyrel‐

sesoplægget herom på aprilmødet.    

 Fakturabetalte  undervisere  (f.eks.  anvendelse  af  Implement  på  MPG‐

uddannelsen) og konsulenter til forskningsstøtte (f.eks. til patentansøgninger el‐

ler udvikling af forskergrupper) er opskrevet med 4 mio. kr. ift. primobudgettet. 

 Øvrige driftsomkostninger er opskrevet med ca. 6,7 mio. kr. som følge af større 

generel aktivitet  i organisationen  i årets  første måneder end  forudsat ved pri‐

mobudgetteringen. Det drejer sig primært om udgifter til  it (licenser, hardware 

og  software), men også om udgifter  til  f.eks.  bøger, webbaser,  samt  abonne‐

menter og medlemskaber.    

 Afskrivninger er opskrevet med 0,7 mio. kr. grundet, at  flere  campusprojekter 

aktiveres i større omfang end forudsat.  
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Tabel 1: Første kvartalsopfølgning fordelt på arter 

 
Som det fremgår af tabel 1, har CBS et resultat til og med april på 139,5 mio. kr. Det 
skyldes to forhold. Dels at CBS finanslovsbevilling er forudbetalt, dels at en række 
udgifter knyttet til især it‐projekter og VIP‐rekruttering først forventes afholdt i 
efteråret. Således er prognosen for året også baseret på gennemførelsen af en række 
aktiviteter,  der fortsat kun er i planlægnings‐/udbudfasen, jf. nedenfor om 
usikkerheder.  

Jan-april 2012 Jan-april 2011 Budget 2012 Prognose 2012 Regnskab 2011

Indtægter
Statstilskud direkte til CBS (taxameter og basistilskud 386,2 366,5 925,4 933,4 913,4

Statstilskud søgt i konkurrence 13,5 14,7 59,7 67,2 67,2

Tilskud fra private og andre ikke statslige enheder 12,0 9,2 39,0 39,0 39,1

Studerendes deltagerbetaling 70,0 65,3 143,9 150,0 149,2

Øvrige indtægter 10,7 26,1 62,5 62,5 89,9

Indtægter i alt  492,4 481,7 1.230,5 1.252,1 1.258,9

Omkostninger
Lønomkostninger

Lønomkostninger SLS ‐ VIP 114,4 113,8 364,8 378,0 343,7

Lønomkostninger SLS ‐ DVIP 20,4 18,2 97,6 101,1 96,7

Lønomkostninger SLS ‐ TAP 92,5 96,8 277,6 277,6 286,1

Lønomkostninger SLS ‐ Øvrige 1,2 1,2 ‐4,1

Lønomkostninger i alt 227,3 232,0 741,2 757,9 722,4

Driftsomkostninger

Husleje og ejendomsskatter 42,0 50,0 82,9 79,6 98,0

Bygningsdrift og  ‐vedligeholdelse ialt 14,3 10,0 45,3 51,0 44,7

Konferencer og tjenesterejser 9,3 7,7 46,9 46,9 36,9

Konsulentanvendelse (inc advokat, revision og vikar) 6,2 7,5 33,4 34,4 34,2

Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte 3,6 1,1 6,5 10,6 4,4

Øvrige driftsomkostninger 34,6 21,5 169,2 175,9 143,7

Driftsomkostninger i alt 110,0 97,7 384,2 398,3 361,9

Kapitalomkostninger

Af‐ og nedskrivninger på bygninger 5,7 5,7 17,3 17,0 16,9

Af‐ og nedskrivninger på anlæg ekskl. bygninger 2,7 4,0 6,1 7,1 11,3

Renteindtægter 0,7 0,5 2,0 6,9 2,7

Finansielle omkostninger 7,9 6,4 33,4 33,4 34,2

Kapitalomkostninger i alt 15,6 15,6 54,8 50,6 59,7

Omkostninger i alt 352,8 345,4 1.180,2 1.206,8 1.144,1

Resultat 139,5 136,3 50,3 45,3 114,8
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Omkostningerne fordelt på hovedområder 
 

Af  tabel  2  fremgår  dels  primo‐budgettet,  dels  det  reviderede  budgetoverslag  på 

baggrund af  investeringsplanen, der blev præsenteret på bestyrelsens aprilmøde, dels  

Q1‐prognosen fordelt på hovedområder.  

 

Tabel 2: Q1‐prognose fordelt på hovedområder 

 
 

Som det fremgår, fastholdes den samlede  indtægtsprognose fra  investeringsbudgettet, 

men der er sket en opskrivning af  indtægtsdelen  fra HD/Master på 6 mio. kr. samt en 

modgående nedskrivning af STÅ‐indtægten, jf. ovenfor.  

 

Endvidere  blev  det  samlede  udgiftsniveau  opskrevet  fra  primobudgettet  til 

investeringsplanen med netto 11 mio. kr., der bestod af dels en  forøget bevilling  til  it‐

infrastrukturinvesteringer  på  16  mio.  kr.,  dels  en  nedskrivning  af  prognosen  for 

strategiinitaitiver  –  alt  overvejende  fordi  en  forudsat  betaling  til  indtræden  i  STADS  i 

2012 i stedet for blev hensat på budgettet for 2011. Således belaster udgiften ikke 2012‐

budgettet.  

 

Som redegjort for ovenfor, så er der stigende udgifter inden for uddannelsesområdet og 

på  institutterne  ift.  budgettet,  mens  der  pt.  skønnes  et  mindreforbrug  på 

strategiaktiviteterne.  For  uddannelsesområdet  skyldes  det  dels  en  forventet  mindre 

aktivitetsstigning  på  daguddannelser  ift.  det  centralt  fastsatte  skøn  ved 

primobudgetteringen  (som  nævnt  i  primobudgettet  har  uddannelserne  fået  udmeldt 

rammer  inkl. taksameterstigningen, men på baggrund af erfaringerne fra tidligere år er 

den  samlede  forbrugsprognose  anslået  centralt),  dels  en  aktivitetsstigning  på 

HD/Masterområdet,  jf. også de stigende  indtægter på dette område. Merforbruget på 

mio. kr. pl2012

Primo‐

budget

2012

Rev. 

Budget 

2012

Q1‐

prognose

2012

Indtægter 1.230,5 1.252,2 1.252,1

Udgifter: 1.180,2 1.191,0 1.206,8

Uddannelsesområdet 327,8 327,8 336,9

Forskningsområdet ekskl. institutter 224,6 224,6 225,0

Institutter inkl. eksternt

finansierede projekter
175,6 175,6 185,7

Fællesadministrationen inkl.

tværgående udgifter
408,1 424,1 424,1

Strategiske prioriteringer 44,1 38,9 35,1

Resultat 50,3 61,2 45,3
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institutterne skyldes primært større aktivitet på de eksternt  finansierede projekter. De 

ekstra  udgifter  på  eksternt  finansierede  projekter modsvares  af  tilsvarende  stigende 

indtægter.  

 

I tabel 3 nedenfor gives en status på hovedændringer på afløbet af strategiaktiviteterne. 

Ift.  det  budgetterede  i  primobudgettet:  Der  planlægges  fremlagt  en  opdateret  og 

udvidet  indholdsmæssig  status  på  strategiinitiativerne  på  bestyrelsens  seminar  i 

oktober: 

 BiS‐plateformenes  afløb  reduceres med  ca.  1,5   mio.  kr.  grundet  foreløbigt, 

centralt  vurderet  langsommere  forbrug  af  CBS’  bevilling.  Der  er  dog  god 

fremdrift  i  aktiviteterne  under  platformerne,  ligesom  det  reelle  forbrug  er 

større  grundet  ekstern  medfinansiering  af  konferencer  mv.,  herunder  er 

Partnership  2012  med  deltagelse  af  Koffi  Annan  bl.a.  arrangeret  af  de  to 

platforme.  Der  er  ikke  ændret  på  den  samlede  treårige  bevilling  til  BiS‐

platformene.  

 World  Class  Reaserch  Environments  afløb  reduceres  med  ca.  1,5    mio.  kr. 

grundet et foreløbigt, centralt vurderet  langsommere forbrug af CBS’ bevilling. 

Det  reelle  forbrug er  større grundet ekstern medfinansiering. Der er  ikke  tale 

om en ændring af den samlede bevilling til WCRE.   

 Copenhagen  Innovation and Entreprenuership Lab reduceres med ca. 0,8 mio. 

kr.  grundet  langsommere  etablering  af  projektorganisation  end  forventet 

(projektet  er  et  samarbejde mellem DTU, KU og CBS). Projektet  er dog  i  god 

fremdrift nu. 

 Hensættelse  til  STADS‐udgift  i  regnskab  2011  på  4  mio.  kr.,  der  reducerer 

resultateffekten i 2012, jf. posten vedr. studieadministration nedenfor.  

 Endvidere er der sket mindre bevægelser på de resterende poster.     
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Tabel 3: Strategibudget 

 
* Der er afsat en  ramme på 1 mio. kr.  til  samarbejdet med Sauder  samt yderligere 0,5 mio. kr.  til andre 
strategiske partnerships. Prognosen er  således  alene  en prognose  for det  forventede  forbrug og  ikke  en 
begrænsning i rammen til området.  

Usikkerheder 

Der knytter sig en generel usikkerhed til prognosen, givet at det er tidligt på året, hvor‐

for en lang række aktiviteter kun er i planlægningsfasen, ligesom CBS’ indtægtsgrundlag 

alt overvejende er aktivitetsbaseret, hvorfor selv mindre udsving  i aktivitetsniveauet vil 

have betydning for overskuddets størrelse.  

Der er dog tre punkter, der særskilt skal fremhæves:  

 CBS har i 2011 opsagt lejekontrakterne med to kollegier før tid som følge af den 

ændrede universitetslovgivning, der gjorde, at CBS  ikke måtte være videreudle‐

jer. CBS har i regnskabet for 2011 hensat til de af CBS’ advokats forventede ud‐

gifter til erstatning til de to udlejere. De to udlejere har nu angivet erstatnings‐

krav,  der markant  overstiger  CBS’  advokats  vurdering  af  det  rimelige  erstat‐

ningsniveau. Det forventes således, at mindst en og sandsynligvis begge sager vil 

skulle afgøres i voldgiftsretten. Det er i sagens natur usikkert, hvad resultatet af 

disse  retssager vil blive, men CBS’ advokat  fastholder  sin vurdering af det  for‐

2012
Jan‐april 

2012
2012

Budget Forbrug Prognose

Transformational initiatives:

Business in Society (BiS) Platforms 4,6 0,2 3,0

World Class Research Environments (WCRE) 6,0 1,5 4,5

Stronger focus on entrepreneurship

‐          CIEL + CSE 3,4 0,5 2,6

Programme innovation:

‐          ICT‐Initiativer 4,4 1,8 4,8

Principles of Responsible Management Education 

(PRME)
1,9 0,1 1,8

Strategic Partnerships (incl. Sauder*) 0,5 0,1 0,5

Campus Development incl. green initiatives  5,2 0,2 5,0

Management Quality Essentials ‐ initiatives include:

Accreditation and ranking 1,0 0,0 0,5

Administrative service and efficiency:

‐          Second phase (study administration 

including it‐investment)
17,0 1,8 12,4

Total 44,1 6,3 35,1

Recruitment (increased al location of funds  to employment of 

academic staff)
11,0 11,0

mio. kr. løbende priser
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ventelige erstatningsniveau, hvorfor der  ikke er afsat midler til en forhøjelse af 

erstatningen i budgettet.    

 Det  er  fortsat  en  udfordring  at  få  rekrutteret  det  forudsatte  antal VIP’ere  ud 

over videnskabelige assistenter. Hver allokeret stilling følges  individuelt, og der 

er påregnet mange ansættelser medio 2012. Hvis disse forsinkes, vil det påvirke 

årets resultat. 

 I totalprognosen er forudsat betydelige udgifter til enkeltstående it‐projekter på 

særligt it‐infrastrukturområdet, der fx skal i udbud. Hvis der sker forsinkelser fx i 

udbudsfasen, kan der ske  forskydning af udgifterne til efterfølgende år, hvilket 

vil ændre markant på årsresultatet.  
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Bilag 1: Indledende analyse af ”bremselængde” 

Der er udarbejdet en indledende analyse af ”bremselængden” for CBS ift. den forudsatte 

vækst  i antallet af VIP  i den af bestyrelsen tiltrådte Investeringsplan. I figur 1 ses effek‐

ten af  ikke at genbesætte tidsbegrænsede stillinger samt af en årlig gennemsnitlig om‐

sætning på 5 pct., hvis al yderligere rekruttering stoppes nu. Dette kan betragtes som et 

tilnærmet basisscenarium, som de  løbende årlige VIP‐allokeringsrunder bygger ovenpå. 

Konklusionen er, at  i 2017 vil CBS VIP‐bestand kunne være nedbragt  til knap 262 års‐

værk.  Dette  understreger  således,  at  CBS  har  gode  opbremsningsmuligheder  på  VIP‐

området, men det understreger også den løbende rekrutteringsudfordring som CBS står 

overfor. Det  skal dog pointeres, at visse VIP med midlertidige  stillinger kan  forlænges 

uden  opslag. Der  vil  blive  udarbejdet  et  samlet  papir  vedr. mulighederne  ”udgiftsop‐

bremsning”  i  tilfælde  af  lavere  bevillinger/svigtende  studentertilvækst  til  bestyrelsens 

oktober‐møde.  

 
Figur 1: Udvikling ved uden genbesættelser  
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CBS Board meeting, June 11, 2012 

 

 

 Progress report on the World-Class Research Environment initiative (WCRE) 
- The mid-term evaluation of the 6 WCREs  

 
Objective 
The WCRE initiative is a 5 year strategic initiative of DKK 30 Mio with the purpose to 
create a set of research environments of international standing which in turn would add to 
the overall reputation of CBS.  
 
The 6 current World-Class Research Environments (2008-2013) each supported with 
annual grants of DKK Mio 1 are: 
 

 Design and Governance of Economic Institutions (DGEI) headed by Professors 
Peter Møllgaard, Department of Economics and Steen Thomsen, Department of 
International Economics and Management 

 Translation Processes and Translation Systems (CRITT) headed by Professor 
Arnt Lykke Jakobsen, Department of International Business Communication 

 Sources of Institutional Competitiveness (SONIC) headed by Professor Ove Kaj 
Pedersen, Department of Business and Politics 

 Strategic Management and Globalisation headed by Professor Nicolai Juul Foss, 
Department of Strategic Management and Globalization 

 Financial Risk Management headed by Professors David Lando and Carsten 
Sørensen, Department of Finance 

 Open Innovation and Entrepreneurship Search (CRUISE) headed by Professor 
Keld Laursen, Department of Innovation and Organizational Economics 

 
Mid-term evaluation by international peers 
A mid-term international peer assessment of the strategic initiative has been carried out 
in 2011/2012. The purpose of the mid-term review has been to assess the research 
environments’ international standing and progress half-way through their operation. 
Further, peers were asked to advise CBS on the vehicle including how to improve 
research quality in selected fields – based on international experiences.  
 
The peers assessed the research environments on the basis of the environments’ written 
assessment reports, interviews and meetings, including dialogue with the Dean of 
Research. Thus, a total of 12 internationally recognized peers from institutions like 
Rotman School of Management, Bocconi University, Sauder School of Business at 
University of British Colombia, Princeton University and Sciences Po, Paris have visited 
CBS and the research environments.  
 
The reports have been discussed between the Dean of Research, the leaders of the 
research environments and the relevant Department Heads Academic Council has also 
reflected and advised on the strategic initiative and the recent evaluation of the vehicle.  

June, 4 2012 
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General impression by the international peers 
The external peers were generally positive, in some cases even extremely positive of the 
dynamics, adopted practices, performance and productivity of the assessed WCREs. 
Special attention was drawn to the significance of the initiative in terms of development of 
the research environments, improvement of research quality and impact on recruitment, 
publishing and PhD education.      
 
Faculty is the most important resource for the university, and international top-level 
recruitments help establish the base for and development of world class research 
environments. To quote the peers of the finance group: “Much of the success of the 
financial risk management group owes to the productivity of a small cadre of its senior 
members and these people are likely to be the single most important determinant of the 
group’s success going forward.” The significant faculty investment efforts CBS is 
undertaking should thus also be kept in mind when assessing the strategic investment in 
research excellence. 
 
General goals for a WCRE are to produce top-level academic publications, to host world-
class conferences and workshops, to attract external research funding and talent, 
including admission of high-level PhD students. The WCREs have showed impressive 
performance and productivity a good half way through their operation. They have lived up 
to the set goals for activity level and research production and in several cases even 
exceeded the key performance indicators for the entire period. Below are some 
illustrations of important practices implemented in the WCREs, also proven the required 
financial needs of high level research environments. 
 
For most research environments publication goals concern both an increase in the 
quantity and the quality of peer reviewed publications. For the World-Class Research 
Environments an increased primary focus on quality and high impact publications are 
seen.   
 
Hosting high quality conferences and workshops is seen as a key element to building a 
world-class research environment. Such conferences on interesting topics bring to CBS 
leading international scholars in the field and/or from the best universities in the world. 
This signals to the outside world that the research groups at CBS are seriously committed 
to research of the very highest quality. Besides improving international visibility of the 
research environments, high quality conferences also extend the environments’ 
professional network with first-rate international researchers, and enhance the probability 
of future co-authorships with highly-regarded professors from other universities. Further, 
research environments must also be internationally visible by sending their high capacity 
faculty to prestigious international conferences as paper presenters, session chairs or 
discussants. 
 
Another used and most important feature of the functioning of the research environments 
are internal frequent seminars for feedback, dissemination, and scholarly interaction, 
thus conducive to meeting world class aspirations of the research environments.   
 
A strong PhD program complements research because it demands that faculty keep 
abreast of developments in their fields and train students with the latest methods. Further, 
it provides active researchers the important resource of research assistance. Both PhD 
students and post doc stipends are well-integrated and active participants in most of the 
research environments. 
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Selected quotes from the assessment reports 
“Overall, we very much enjoyed meeting the group of scholars at DGEI. We commend the 
WCRE program and its aspiration of establishing a world-class research environment.  
The DGEI appears to us to be using the funds well and are clearly moving in the right 
direction. We believe the program to be a success and well worth continuing. We also 
believe CBS is a very promising institution with huge potential.” Morck & Ries 
 
“We applaud the CBS for initiating the WCRE program and argue strongly for its 
continuation. Research within the CRITT has proved itself to be worthy of sustained 
support. We re-iterate the continued need for different strands of research to grow 
together into a coherent environment, a process that has begun but requires more time. 
We emphasize the need for a bold long-term vision based on a re-thinking of current 
goals and the formulation of new ones.” Fellbaum & Uszkoreit  
 
“The SONIC project shows impressive results. The present development of the group is 
very promising and in many aspects outstanding. Money has been well spent, and this is 
a great intellectual project with a strong group of very engaged first class scholars of 
different generations…. The next step will be for the group to ask where to go from there, 
how to structure new and innovative empirical studies and how to include new group 
members in order to continue the promising theoretical developments.” Sahlin & Legales 
 
“Our overall assessment of the Department of Strategic Management’s (SMG) 
performance within the context of the World Class Research Environments (WCRE) 
initiative is very positive indeed…..The primary challenge that we see is how to continue 
and fortify the successful work and maintain momentum to build a sustainable world class 
research environment for the long term.” Oxley & Zander 
 
“Our overall assessment of the financial risk management program is very positive… We 
view the initiative as a wonderful catalyst for improving the reputation of the finance 
department and thus that of CBS. While Professors Lando and Sorensen might have 
pushed through many of the changes even if they had not won the funds from the 
initiative, the increase in the pool of money to support research has had a noticeable 
impact on both the desire and the ability to publish in top journals.” Helwege & 
Timmermann 
  
“Our assessment is that CRUISE has achieved international standing as a research unit 
and world-class impact through its research program. The WCRE grant to CRUISE in 
2008 has been central to its success in raising additional funds, developing a research 
culture, creating mentorship capacity, and recruitment.” Gambardella & McGahan 
 
Final remark 
The mid-term evaluation reveals the strategic investment in WCREs as a success, 
especially in terms of improving research quality through environment building and top 
level publishing. The WCREs have showed impressive performance and productivity a 
good half way through their operation. Further, the initiative seems important in facilitating 
a discussion and a push across CBS regarding the quality of research including the 
importance of developing publication strategies. DIR wishes to continue the strategic 
investment in creating research environments of international standing. 
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Udviklingskontrakt 2012-2014 – Ændringer i kontrakten siden sidst. 
 
CBS blev den 25. maj 2012 enige med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 
(SUI) om udformningen af udviklingskontrakten 2012-2014. Dette gælder kontraktens 
udformning, målepunkter, samt konkrete milepæle (mål) for kontraktperioden. Kontrakten 
er sendt videre til godkendelse hos Ministeren, og skal inden udgangen af juni 2012 
underskrives af CBS’ bestyrelsesformand og Uddannelsesministeren. 
 
Set i forhold til den version Bestyrelsen tidligere er blevet præsenteret for er der sket 
følgende ændringer i forbindelse med forhandlingerne med SUI: 
 

1. Kontrakten indeholder væsentlig mere prosa, herunder begrundelser for valg af 
målepunkter og milepæle (mål). 
 

2. Der er blevet udarbejdet en konkret metode til måling af studentertilfredshed. 
Metoden er udarbejdet i et samarbejde mellem Evalueringsenheden på CBS og 
en række CBS studerende. 
 

3. Der er udarbejdet en konkret måling for antal ansatte CBS dimittender i private 
virksomheder med 20-100 ansatte. Målingen er foretaget med data via Danmarks 
Statistik. 
 

4. På opfordring fra SUI er der i forbindelse med målingen af kvalitet i 
uddannelserne blevet etableret et nyt målepunkt - VIP/DVIP ratio. 
 

5. På opfordring fra SUI er målepunktet omkring de videnskabelige medarbejderes 
bestyrelsesposter slettet fra kontrakten. 
 

6. Alle målepunkter er blevet konkretiseret i årlige milepæle. 
 
 
 
Camilla Schreiner Andersen 

2. juni 2012 
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Udviklingskontrakt for CBS, perioden 2012 - 2014 
 
 
Præambel 
 
Det følger af universitetsloven, at CBS, ved bestyrelsen, indgår en udviklingskontrakt 
med uddannelsesministeren. Udviklingskontrakten indeholder mål fastsat af ministeren, 
der afspejler regeringens prioriteter og ambitioner for universitetssektoren (pligtige mål). 
Derudover indeholder udviklingskontrakten mål, som CBS selv har fastsat og som 
afspejler CBS’ strategiske prioriteringer og identitet (selvvalgte mål). Målepunkter og 
selvvalgte mål er fastsat efter intern drøftelse i relevante organer (primært Akademisk 
Råd, Hovedsamarbejdsudvalg og Bestyrelsen).  
 
CBS’ strategiske retning i de kommende år er fastsat i CBS’ langsigtede strategi og 
kortere sigtede investeringsplan. CBS kan konstatere, at der er betydelige sammenfald 
mellem CBS’ strategiske retning og de pligtige mål fastsat af ministeren.  
 
CBS' Business in Society-strategi anerkender, at virksomheder og organisationer er 
med til at forme samfundet, og at samfundet er med til at forme virksomheders og 
organisationers fremgangsmåder og processer. Vores største bidrag er forskningsbaseret 
uddannelse og de muligheder for innovation af processer og forretningsmuligheder som 
vores dimittender med ny forskningsbaseret viden kan tilbyde samfundet. Derfor er 
investering i forskning og høj videnskabelig standard afgørende for vores fremtidige 
udvikling og kvaliteten af vores uddannelser og dimittender. Det er vigtigt for vores 
Business-in-Society-strategi, at forskning og uddannelse gør en positiv forskel gennem 
vores studerende, vores forskning og vores formidlingsaktiviteter.  
 
CBS’ unikke mangfoldighed i vores uddannelses- og forskningsportefølje betyder, at vi er 
en internationalt anerkendt Business School med et bredt internationalt netværk af 
partnere. I vores optik betyder internationalisering, at vi vurderer os selv i forhold til de 
fremmeste Business Schools, at vi tiltrækker de allermest kompetente medarbejdere, at 
vi tilbyder vores studerende internationale muligheder og kompetencer, og at vi arbejder 
på tværs af nationale og kulturelle grænser.  
 
CBS har en egenkapital, der muliggør kortsigtede ekstraordinære strategiske 
investeringer i en situation med usikkerhed om den langsigtede bevillingssituation. CBS 
har derfor udarbejdet en investeringsplan frem til 2015, som i høj grad finansieres af den 
likvide del af egenkapitalen, men som omvendt ikke kan opretholdes ved et væsentligt 

B3-2012 
Pkt. 4 
Bilag 4.2 
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fald i de offentlige bevillinger til CBS på lang sigt. Investeringsplanen skal understøtte 
CBS’ strategi, samt muliggøre en forventet øget studenterbestand via investeringer i øget 
VIP-rekruttering, campusudvidelse og forbedret IT-infrastruktur. 
 
Ovenstående danner den strategiske baggrund for valget af mål og målepunkter i CBS 
udviklingskontrakt 2012-2014. 
 
CBS’ strategi kan findes via følgende link: http://www.cbs.dk/CBS-Fokus/Menu/CBS-
strategi-Business-in-Society 
 
CBS’ investeringsplan kan finde via følgende link: 
http://www.cbs.dk/content/download/181349/2316556/file/Pkt%204%20B2%2012%20apri
l.pdf 
 
 
 
Underskrifter  
 
 
 
 
Frederiksberg, den København, den 
 
 
 
 
------------------------------------------ --------------------------------------------- 
Bestyrelsesformand, CBS Minister for forskning, innovation og 

videregående uddannelser 
 
Peter Schütze Morten Østergaard 
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1. Pligtigt mål: Kvalitet i uddannelserne 
 
CBS giver kvalitet i uddannelserne højeste prioritet de kommende og år, og har valgt 3 
målepunkter for uddannelsernes kvalitet. 
 
Målepunkter: 
 

1.1: Beskæftigelse 4-19 måneder efter afsluttet eksamen 
 
CBS ønsker at forbedre beskæftigelsen for dimittender fra 
kandidatuddannelserne 
 
1.2: Studentertilfredshed 
 
CBS ønsker at øge studentertilfredsheden 
 
1.3: VIP/DVIP ratio 
 
CBS ønsker en stigning i VIP/DVIP ratioen 
 

 
 
1.1: Beskæftigelse 4-19 måneder efter afsluttet eksamen 
God kvalitet i uddannelserne afspejles bl.a. ved at dimittender kan komme i 
beskæftigelse og dermed bidrage til samfundet. CBS vil i de kommende år styrke 
indsatsen i forhold til at sikre, at kandidatstuderende med en eksamen fra CBS kommer i 
beskæftigelse indenfor relevante områder.  
 
Beskæftigelsen afhænger imidlertid af de generelle konjunkturer, og det ønsker vi, at der 
tages højde for i målene. Derfor fastsættes ambitionsniveauet med udgangspunkt i det 
generelle marked for dimittender med lignende uddannelser. De konkrete mål fastsættes 
således ud fra landsgennemsnittet for kandidater med hhv. en humanistisk og en 
samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse. 
 
De konkrete milepæle for kontraktperioden er således følgende: 
 
Beskæftigelsesprocent 
set i forhold til 
landsgennemsnittet 

Resultat 
2011 

2012 2013 2014 

Kandidatuddannelser 
HUM 

 
 - 4 pct.  

 
- 2 pct. 

 
0 pct. 

 
+0 pct. 

Kandidatuddannelser 
SAMF 

 
- 1 pct. 

 
0 pct. 

 
+ 1 pct. 

 
+ 2 pct. 

Note: beskæftigelsen er senest målte tal jf. UI’s opgørelse, dvs. 2011 er beskæftigelsen i 
2009. 
Bemærkninger: Beskæftigelsen beregnes ud fra UI’s nøgletal om ”Nyuddannedes 
beskæftigelse”. I opgørelsen indgår kategorierne: ”Ph.d.-uddannelse”, ”Beskæftigelse” og 
”udlandet”. 
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CBS ligger i 2011 under landsgennemsnittet for hhv. de samfundsvidenskabelige og 
humanistiske kandidatuddannelser. Det er forventningen, at CBS over de kommende år 
kan forbedre denne situation således, at beskæftigelsesprocenten i 2014 ligger over 
landsgennemsnittet for SAMF og på landsgennemsnittet for HUM. 
 
Beskæftigelsesprocenten defineres i denne opgørelse bredt og medtager dimittender, der 
læser ph.d. eller er rejst udenlands. 
 
 
1.2: Studentertilfredshed 
CBS ønsker at levere undervisning og uddannelse, der opfylder de studerendes 
forventninger for herved at sikre den bedst mulige kvalitet i uddannelserne. CBS vil i 
kontrakt perioden forbedre den samlede studentertilfredshed på heltidsuddannelserne 
(bachelor og kandidat) således, at flere uddannelser har en høj tilfredshed. 
 
For at kunne følge udviklingen i studentertilfredsheden har CBS udviklet en ny metode, 
der følger tilfredsheden på flere dimensioner. Det er forventningen at implementeringen 
af denne metode vil skabe ekstraordinært fokus på studentertilfredsheden på den enkelte 
uddannelse og dermed medvirke til en ændret kultur i forhold til opfølgningen på 
uddannelsernes kvalitet.  
 
CBS har i udviklingskontrakten valgt at opgøre studentertilfredsheden på følgende 
dimensioner: 

 Overordnet tilfredshed 
 Tilfredshed med fagligt udbytte 
 Tilfredshed med undervisningen 
 Tilfredshed med administrationen 
 Tilfredshed med studentermiljø 

 
Der måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds. Den 
samlede tilfredshed per uddannelse opgøres som et simpelt gennemsnit på disse 5 
dimensioner. 
 
CBS har i 2011 51 bachelor og kandidatuddannelser. Ud af disse har 26 uddannelser 
eller 51 pct. en studentertilfredshed på 3,8 eller mere. CBS vil i kontraktperioden gerne 
øge dette niveau til 70 pct. svarende til, at 10 ekstra uddannelser har en 
studentertilfredshed på 3,8 eller mere. 
 
De konkrete milepæle for kontraktperioden er således følgende: 
 
 Resultat

2011 
2012 2013 2014 

Andel af alle uddannelser med en tilfredshed på 3,8 
eller mere 

 
51 pct. 

 
55 
pct. 

 
61 
pct. 

 
70 
pct. 

 
Antal uddannelser med en tilfredshed på 3,8 eller 
mere 

 
26 

 
28 

 
31 
 

 
36 
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Bemærkninger: Opgørelsen udarbejdes af CBS’ Evalueringsenhed på baggrund af en 
egenudviklet metode. De studerende spørges én gang årligt om deres tilfredshed 
indenfor de 5 dimensioner. Der beregnes for hver uddannelse et simpelt gennemsnit. 
Ligger dette gennemsnit på 3,8 eller derover tælles uddannelsen med i ovenstående 
opgørelse. 
 
CBS forventer at igangsætte flere uddannelser i perioden 2012 – 2014, men der er fortsat 
usikkerhed om hvor mange. Som konsekvens heraf vil de nye uddannelser ikke indgå i 
opgørelsen. CBS vil også stræbe efter en høj studentertilfredshed på nye uddannelser. 
 
 
1.3: VIP/DVIP ratio 
Som konsekvens af CBS’ meget praksisrettede uddannelser ligger andelen af 
deltidsansatte undervisere (DVIP) på CBS generelt højere end tilfældet er på øvrige 
uddannelser indenfor humaniora og samfundsvidenskab. På trods af de positive sider 
ved DVIP fra praksis så anerkendes det, at det er væsentligt, at de studerende også får 
en solid kontakt til de videnskabelige medarbejdere (VIP) og dermed med den 
bagvedliggende forskning for at sikre den bedst mulige kvalitet i undervisningen. 
 
CBS vil på denne baggrund øge antallet af videnskabelige medarbejder i forhold til 
deltidsundervisere således, at VIP/DVIP ratioen over de kommende år stiger. 
 
CBS er i gang med en større indsats i forhold til rekruttering af videnskabelige 
medarbejdere og har i den gældende investeringsplan jf. præambel, afsat et betydeligt 
beløb hertil. CBS forventer dog samtidig en øget vækst i antallet af studerende både på 
bachelor og på kandidatuddannelserne, og skal de studerende sikres et fornuftigt antal 
lektioner, bliver CBS samtidig nødt til at øge mængden af årsværk anvendt til DVIP.  
 
Grundlæggende afhænger CBS’ mulighed for at ansætte VIP af forskningsbevillingerne. 
VIP’erne skal forske, og da CBS’ forskningsbevillinger pr STÅ er markant lavere end på 
alle andre universiteter, er der snævre grænser for, hvor mange VIP’er, der kan 
ansættes.  
 
Det er dog ambitionen at stigningen i VIP årsværk anvendt til undervisningen skal være 
større end stigningen i DVIP årsværk. CBS vil således styre efter at øge VIP/DVIP ratioen 
de kommende år med en samlet forbedring af rationen på 10 procentpoint. i 2014 
sammenlignet med ratioen i 2011.   
 
De konkrete milepæle for kontraktperioden er følgende: 
 
 Resultat 

2011 
2012 2013 2014

 
VIP/DVIP ratio 

 
0,97 

 
1,00 

 
1,03 

 
1,07 

Bemærkninger: Opgørelsen tager udgangspunkt i CBS’ egne registreringer af 
undervisernes aktiviteter på bachelor og kandidatuddannelserne. Der trækkes data fra 
Prophix og SLS. I opgørelsen indgår alene de timer, der kan henføres direkte til de 
enkelte uddannelser.  



6 

 
Målingen foretages alene på heltidsuddannelserne (bachelor og kandidat), og der 
medtages kun de aktiviteter, der direkte kan relateres til de enkelte uddannelser. Tallet 
kan således ikke sammenlignes med den ratio, der fremkommer ved at anvende Danske 
Universiteters Nøgletal, hvor alle aktiviteter fordelt på uddannelsesformål indgår. 
VIP/DVIP ratioen beregnet på baggrund af DK UNI’s tal vil typisk være højere, som 
konsekvens af at hovedparten at de uddannelsesrettede aktiviteter, der ikke henføres til 
enkelte uddannelser, varetages af VIP. 
 
 
 
 

2. Pligtigt mål: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 
 
CBS ønsker at bidrage til en bedre sammenhæng i uddannelsessystemet ved de 
kommende år bl.a. at fokusere på følgende målepunkter: 
 
Målepunkter: 2.1: Kandidatoptag udefra 

 
Andelen af studerende på CBS’ kandidatuddannelser med en 
bachelorgrad udenfor CBS skal være konstant 
 

 2.2: Merit STÅ 
 
Det skal være muligt for CBS studerende at tage dele af uddannelsen 
på andre institutioner 

 
 
 2.1: Kandidatoptag udefra 
Det er et væsentligt element i et sammenhængende uddannelsessystem, at de 
studerende fleksibelt kan skifte perspektiv eller retning fra bachelor til kandidat. CBS har i 
gennem de seneste år fokuseret på at få skabt en bred portefølje af 
kandidatuddannelser, og en væsentlig del af disse udbydes på engelsk. Strategien har 
gjort det muligt for studerende med en bachelorgrad udenfor CBS, både danske og 
udenlandske, at tage en overbygningsuddannelse indenfor de erhvervsøkonomiske 
discipliner. Hermed bidrager CBS til et mere fleksibelt uddannelsessystem helt i 
overensstemmelse med ambitionerne i Bologna-deklarationen.  
 
CBS ønsker fremover at bevare dette fokus og vil i kontraktperioden arbejde for, at 
andelen af studerende på kandidatuddannelserne med en bachelorgrad udenfor CBS 
som minimum er konstant. Også i en situation, hvor CBS’ samledes studentertal vokser. 
 
De konkrete milepæle for kontraktperioden er derfor på følgende: 
 
 Resultat

2011 
2012 2013 2014

 
Andel af det samlede kandidatoptag 

 
41 % 

 
41 %

 
41 %

 
41 %
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Bemærkninger: Opgørelsen viser antallet af dimittender jf. CBS’ Admission system, der er 
optaget på baggrund af en uddannelse udenfor CBS, som og har sagt ”ja tak” til en plads 
på en kandidatuddannelse. Opgørelsen inkluderer både danske og udenlandske 
studerende. 
 
CBS optog i 2011 1.221 kandidatstuderende med en bachelorgrad udenfor CBS, hvilket 
svarer til 41 pct. af det samlede optag. De 41 pct. fordeler sig på 23 pct. fra universiteter 
udenfor Danmark og 18 pct. fra andre danske universiteter. AT de 23 pct. fra universiteter 
udenfor Danmark er de tre vigtigste lande Norge med 13 pct., Tyskland med 6 pct. og 
Sverige med 5 pct. 
 
 
2.2: Merit STÅ 
CBS vil gerne medvirke til at skabe et fleksibelt uddannelsessystem og give egne 
studerende gode rammer for at tage dele af deres uddannelser på en anden institution. 
 
CBS vil måle dette ved at se på hvor mange STÅ, der optjenes af CBS studerende via 
merit. CBS ønsker, at der skal ske en stigning i antallet af merit STÅ, og at denne 
stigning er større end stigningen i antallet af ressourceudløsende STÅ.   
 
Fra 2010 til 2011 havde CBS en stigning i antallet af merit-STÅ på 6,3 pct. Tilsvarende 
stigning for STÅ i alt lå på 5,6 pct.   
 
CBS fastlægger på denne baggrund de konkrete milepæle for kontraktperioden til 
følgende: 
 
 Resultat 

2011 
2012 2013 2014 

 
Antal merit STÅ 

 
526 

 
562 

 
606 

 
655 

 
Årlig stigning 

 
6,3 % 

 
7,0 % 

 
8,0 % 

 
8,0 % 

Bemærkning: Merit STÅ opgøres som de STÅ, uddannelserne ”tjener”, men som ikke er 
ressourceudløsende. 
 
CBS forventer de kommende år at øge antallet af ressourceudløsende STÅ med mellem 
3 – 4 pct. årligt. Stigningen i merit STÅ forventes således at ligger over stigningen i 
ressourceudløsende STÅ. 
 
 
 
 

3. Pligtigt mål: Hurtigere igennem 
 
CBS har de seneste år haft en betydelig forbedring af gennemførselsprocenten for 
hovedparten af uddannelserne, men især på bacheloruddannelserne. Denne forbedring 
er udtryk for en generel udvikling i de unges holdning til uddannelse, men er også hjulpet 
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på vej ved fokusering på uddannelsernes kvalitet og tilrettelæggelse, samt på den 
løbende vejledning af de studerende. 
 
CBS vil i kontraktperioden fastholde denne positive udvikling og således arbejde for at de 
endnu flere studerende gennemfører deres uddannelse hurtigt.  
 
Det er CBS’ vurdering, at det især for de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser 
vil være vanskeligt at øge gennemførselsprocenten, da den i forvejen ligger på omkring 
70 pct. Men på de humanistiske bacheloruddannelser og på kandidatuddannelserne vil 
det være muligt at få flere studerende igennem hurtigere.  
 
CBS vil følge op på hastigheden hvormed de studerende gennemfører deres uddannelse 
ved at følge gennemførslen efter normeret tid + 1 år. 
 
Målepunkter: 
 

3.1: Gennemførsel efter normeret tid + 1 år 
 
CBS studerende skal hurtigere igennem deres uddannelse 
 

 
Sammenlignet med de øvrige danske universiteter ligger CBS’ uddannelser med en 
generel høj gennemførselsprocent. Det er CBS’ ambition at fortsætte den meget positive 
udvikling, der har været i gennemførselsprocenten de seneste år, og de konkrete 
milepæle for kontraktperioden er derfor følgende: 
 
Gennemførselsprocent efter normeret tid + 1 år: 
 Resultat 

2011 
2012 2013 2014

Bachelor HUM 57 % 58 % 60 % 65 %
Bachelor SAMF 70 % 70 % 70 % 70 %
Kandidat HUM 51 % 53 % 55 % 57 %
Kandidat SAMF 61 % 63 % 65 % 67 %
Bemærkninger: Opgørelsen svarer til opgørelsen jf. Danske Universiteters Statistiske 
Beredskab. 
 
 
Realiseres disse forbedringer betyder det, at gennemførslen for hvert enkelt 
uddannelsesområde forbedres med følgende: 
 
Bachelor HUM (n+1) 0,2 måneder 
Bachelor SAMF (n+1) 0 måneder 
Kandidat HUM (n) 1,6 måneder 
Kandidat SAMF (n) 1,6 måneder 
Kilde: Beregninger fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. 
 
CBS er således tæt på samlet set at have reduceret den gennemsnitlige studietid med 
1,6 måneder. 
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4. Pligtigt mål: Øget innovationskapacitet 
 
Innovation og entrepreneurship har de seneste år været vigtige elementer i CBS strategi, 
og har også haft en betydelig plads i uddannelsernes opbygning samt i forbindelse med 
andre aktiviteter for de studerende.  
 
Også i den nyeste strategi, jf. præambel, har innovation og entrepreneurship en 
væsentlig betydning. CBS betragter det således som sit ansvar at bringe nye ideer til 
virksomheder og organisationer, til kommende ledere og til samfundet generelt. 
 
CBS ønsker at måle øget innovation ved at fokusere på to målepunkter: 
 
Målepunkter 4.1: Antal CBS dimittender ansat i private virksomheder med mellem 

20 – 100 ansatte 
 
CBS vil øge antallet af dimittender (bachelor og kandidat) der får 
ansættelse i denne type virksomhed 
 

 4.2: STÅ optjent på kurser udbudt indenfor 
entrepreneurship/Innovation 
 
CBS vil øge antallet af STÅ optjent på kurser indenfor innovation og 
entrepreneurship 

 
 
4.1: Antal CBS dimittender ansat i en privat virksomhed med mellem 20 og 100 ansatte 
Undersøgelser har vist, at innovation især skabes i de tilfælde, hvor der ansættes en 
akademiker i små og mellemstore private virksomheder. CBS ønsker at bidrage til denne 
innovation og vil derfor de kommende år styrke relationerne til denne kategori af 
virksomheder for at sikre, at flest mulige CBS dimittender ansættes her. 
 
CBS vil i kontraktperioden således arbejde for at der sker en stigning i antallet af 
dimittender med en CBS uddannelse, der får ansættelse i private virksomheder med 
mellem 20 og 100 ansatte.  
 
 
 Resultat 

2011 
2012 2013 2014 

Antal dimittender fra CBS 
ansat i private 
virksomheder med mellem 
20-100 ansatte 

 
1.308 

 
Der 

foretages en 
ny måling 

 
Gennemsnit af 
2011 og 2012 + 
stigning på 5 % 

 
Stigning på 5 

% set i 
forhold til 

2013 
Bemærkning: Opgørelsen baseres på en kørsel fra Danmarks Statistik (DST) som CBS 
har udarbejdet i samarbejde med DST. Opgørelsen medtager dimittender for årgangene 
2008, 2009 og 2010, og viser hvor mange af disse der i 3. kvartal 2011 er ansat i private 
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virksomheder med mellem 20-100 ansatte. I opgørelsen indgår dimittender fra både 
bachelor og kandidatuddannelserne. 
 
Målingen foretages på baggrund af data fra Danmarks Statistik. CBS har ikke tidligere 
foretaget tilsvarende opgørelser, hvorfor der i 2011 ikke kan siges noget om den 
historiske udvikling og dermed årlige stigning. 
 
 
4.2: STÅ optjent på kurser indenfor entrepreneurship og innovation 
CBS ønsker, at flest mulige CBS studerende får kendskab til innovation og 
entrepreneurship via deres uddannelser. Det er derfor vigtigt, at der udbydes et 
tilstrækkeligt antal kurser indenfor disse felter, og at de studerende tilmelder sig og 
gennemfører. 
 
CBS vil i kontraktperioden fokusere ekstra på at øge antallet af STÅ optjent på kurser 
indenfor innovation og entrepreneurship. Det er ambitionen at disse kurser skal udbredes 
til flere af CBS’ uddannelserne. 
 
I 2011 optjente CBS 1,8 pct. af alle ressourceudløsende STÅ på kurser indenfor 
innovation og entrepreneurship. Det er CBS’ ambition at denne andel skal stige med 10 
pct. årligt, således at 2,4 pct. af alle ressourceudløsende STÅ optjenes på fag indenfor 
innovation og entrepreneurship.  
 
De konkrete milepæle for kontraktperioden er følgende: 
 
 Resultat

2011 
2012 2013 2014 

Andelen af STÅ optjent på kurser indenfor innovation 
og entrepreneurship skal stige med følgende procent 

 
1,8 % 

 
2,0 
% 

 
2,2 
% 

 
2,4 
% 

Bemærkninger: Opgørelsen baseres på liste med udbudte kurser indenfor innovation og 
entrepreneurship udarbejdet af Fonden for Entrepreneurskab. STÅ trækkes fra CBS’ 
studieadministrative system, SPARC. 
 
 
 
 

5. Selvvalgt mål: Internationalisering 
 
Internationalisering har været et væsentligt strategisk element på CBS de sidste mange 
år, og har også i den seneste vedtagne strategi en væsentlig placering, jf. præambel. 
CBS tror på, at det er afgørende at fokusere på det internationale område, og sikre 
positionen som en af verdens bedste Business Schools. Kun som international Business 
School kan CBS levere høj nok kvalitet til det danske samfund. Internationalisering 
betyder benchmarking med de højeste standarder indenfor den erhvervsøkonomiske og 
erhvervshumanistiske discipliner, og derved sikre kvaliteten af både uddannelser og 
forskning på CBS.  
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CBS har valgt at måle graden af internationalisering via to målepunkter: 
 
Målepunkter 5.1: Indgående og udgående udvekslingsstuderende 

 
CBS vil fortsat øge antallet af udgående udvekslingsstuderende og 
samtidig sikre balance mellem indgående og udgående 
udvekslingsstuderende. 
 

 5.2: Uddannelser udbudt i samarbejde med andre 
uddannelsesinstitutioner 
 
CBS vil øge antallet af uddannelser udbudt i samarbejde med andre 
institutioner. 

 
 
5.1: Indgående og udgående udvekslingsstuderende 
At CBS har et højt antal udvekslingsstuderende, både indgående og udgående, viser at 
CBS er en attraktiv Business School, samt at CBS’ studiemiljø tilføres et internationalt 
element både i forbindelse med at udenlandske studerende opholder sig på CBS, og at 
CBS’ egne studerende får nye indtryk i forbindelse med deres udlandsophold. 
 
Sammenlignet med sektoren har CBS haft stor succes med at sikre en god vækst i 
antallet af studerende, der vælger at tage på udveksling. CBS vil i kontraktperioden gerne 
fastholde den gode udvikling, det høje niveau i antallet af studerende der rejser både ind 
og ud, men vil samtidig fokusere på, at der fortsat er en god balance mellem indgående 
og udgående udvekslingsstuderende. De konkrete milepæle for årene er derfor følgende: 
 
 Resultat 

2011 
2012 2013 2014 

Indgående/udgående 
udvekslingsstuderende 

 
0,89 

 
Max. 1,0 

 
 Max. 1,0 

 
Max. 1,0 

 
Udgående 
udvekslingsstuderende 

 
1.288 

 
Ca. 1.300 

 
Ca. 1.350 

 
Ca. 1.400 

Bemærkninger: Opgørelsen baseres på ressourceudløsende udgående og indgående 
udvekslingsstuderende jf. Danske Universiteters Statistiske beredskab. 
 
CBS havde i 2011 1.148 indgående og 1.288 udgående ressourceudløsende 
udvekslingsstuderende svarende til en ratio på 0,89. Det er CBS’ ambition at fastholde en 
marginal stigning i antallet af ind- og udgående udvekslingsstuderende, men også at 
fastholde balancen på maksimalt 1,0.  
 
 
5.2: Uddannelser udbudt i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner 
Øget samarbejde med udenlandske uddannelsesinstitutioner er udtryk for, at CBS stiller 
viden til rådighed overfor andre institutioner, styrker de studerendes kompetencer og 
muligheder og CBS’ internationale relationer.  
 



12 

Det tager relativ lang tid at bygge internationale relationer op, der medfører konkret 
samarbejde om udbud af uddannelser. Det er dog CBS’ ambition, at der i 
kontraktperioden kan etableres et ekstra samarbejde om en uddannelse med en 
udenlandsk institution om året. Dette svarer til en samlet stigning 25 pct. 
 
De konkrete milepæle for kontraktperioden er således: 
 
 
 

Resultat
2011 

2012 2013 2014 

Antal uddannelser udbudt i samarbejde med andre 
institutioner 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

Bemærkning: Uddannelserne tælles med når der foreligger en underskrevet aftale 
mellem CBS og den samarbejde institution. 
 
 
 
 

6. Selvvalgt mål: Øget forskningsomfang og forskningskvalitet 
 
Hovedparten af målene i udviklingskontrakten tager udgangspunkt i uddannelserne og 
områder tæt knyttet til uddannelserne. Det er imidlertid helt afgørende for kvaliteten af 
uddannelserne, at også forskningen er helt i top både målt i forhold til kvalitet og i forhold 
til omfang, hvilket står centralt i CBS’ strategi jf. præambel. 
 
CBS har på denne baggrund valgt at fokuserer på 2 målepunkter: 
 
Målepunkter 6.1: Forskningsomfang 

 
CBS vil sikre at omfanget af forskningspubliceringen (målt som BFI 
point) set i forhold til antallet af forskningsårsværk ligger i top 
sammenlignet med tilsvarende områder i Danmark. 
 

 6.2: Forskningskvalitet 
 
CBS vil øge antallet af artikler publiceret i udvalgte tidsskrifter. 
 

 
 
 
6.1: Forskningsomfang 
Som måling på forskningsomfang har CBS valgt at tage udgangspunkt i den nationale 
BFI måling og sammenholde den med antallet af årsværk anvendt til forskning. Det er 
CBS’ vurdering at BFI målingen er en god indikator for måling af forskningsomfang, da 
den opgør mængden af publikationer målt som point, der er publiceret i en given periode. 
BFI målingen dækker hovedparten af CBS’ forskningsområder og dermed også en 
betydelig andel af CBS’ forskning. 
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CBS producerede i 2011 målingen (2010-tal) 950 BFI point indenfor det 
samfundsvidenskabelige område. Sat i forhold til antallet af årsværk anvendt til forskning 
giver dette 3,32 BFI point pr. forskningsårsværk, hvilket er det højeste antal 
sammenlignet med de øvrige danske universiteter. 
 
CBS vil i kontraktperioden fastholde placeringen som nr. 1 blandt de danske 
universiteters samfundsvidenskabelige områder, i det vi stræber efter at optjene flest BFI 
point per forskningsårsværk.                 
 
De konkrete milepæle for kontraktperiode er således følgende:         
 
 Resultat

2011 
2012 2013 2014 

BFI point indenfor SAMF 950    
Antal forskningsårsværk i alt på CBS 286    
BFI/Forskningsårsværk 3,32    
Placering sammenlignet med øvrige universiteter 
indenfor det samfundsvidenskabelige område 

 
Nr. 1 

 
Nr. 1

 
Nr. 1

 
Nr. 1 

Bemærkninger: Opgørelsen viser hvilken placering CBS ligger på, når antallet af BFI 
point indenfor det samfundsvidenskabelige område sammenlignes med antallet af VIP 
årsværk fordelt på formålet ”forskning” jf. Danske Universiteters Statistiske Beredskab. 
 
Antallet af forskningsårsværk defineres, som antallet af VIP årsværk fordelt på formålet 
forskning i Danske Universiteters nøgletal. CBS opdeler ikke forskningsårsværkene på 
hovedområde hvorfor der i opgørelsen medtages alle VIP forskningsårsværk (HUM + 
SAMF) men BFI publikationer indenfor samfundsvidenskab. CBS medtager ikke øvrige 
publikationer indenfor andre hovedområder, da antallet af BFI point her er meget 
begrænsede.   
 
 
6.2: Forskningskvalitet 
CBS dækker over et meget bredt felt af forskningsområder indenfor de 
samfundsvidenskabelige og erhvervshumanistiske discipliner. CBS har i flere år drøftet 
muligheder og metoder for måling af forskningskvalitet i form af entydige målinger, men 
har, måtte erkende, at der i dag ikke findes internationalt anerkendte målinger, som vil 
kunne måle den samlede kvalitet af CBS’ forskning. CBS ønsker imidlertid at skabe en 
kultur hvor forskningskvaliteten måles mere systematisk, og hvor der løbende 
sammenlignes med anerkendte internationale publikationslister. 
 
CBS har besluttet at fokusere på 3 målinger: 
1 CBS’ placering på UT Dallas listen 
2 Antallet af artikler publiceret i tidsskrifter på ABS listen 
3 Antallet af artikler publiceret i tidsskrifter på FT 45 listen 
 
UT Dallas listen anvendes til at ranke alle verdens Business Schools. I øjeblikket ligger 
CBS som nr. 81 i verden og som nr. 6 i Europa. Listen opgør andelen af artikler per 
institution i 24 management journals. UT Dallas listen dækker ikke alle CBS’ fagområder, 
men omfatter alene publicering indenfor: Accountancy, Finance, Information 
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Management, Marketing, Operations research and management science, Generel 
Management, Organization studies, Strategic management, International Management. 
 
”The UK Association of Business Schools” (ABS) ranker business school relevante 
tidsskrifter på en skala fra 1-4*. CBS vælger alene at fokuserer på 4-4* tidsskrifterne, som 
omfatter 94 tidsskrifter. Listen omfatter ikke i sig selv en ranking, hvorfor CBS’ mål er at 
øge antallet af artikler fremfor placering. ABS listen dækker ikke alle CBS’ fagområder, 
men omfatter alene publicering indenfor: Accountancy, Economics, Finance, General 
Management, Marketing, Information Management, Organization studies, Operations 
research and management science, Strategic Management. 
 
FT45 er en liste, hvor Financial Times har ranket de 45 bedste business school relevante 
tidsskrifter. FT45 er bredere end UT Dallas men smallere end ABS listen. Listen opgør 
antallet af artikler publiceret i 45 tidsskrifter. Denne opgørelse indgår også i Financial 
Times ranking af executive MBA uddannelser. CBS’ mål er også her at øge antallet af 
artikler publiceret i tidsskifter på listen. FT45 dækker ikke alle CBS’ forskningsområder 
men omfatter alene publicering indenfor: Management Acounting, Economics, 
Entrepreneurship, Human Resources, Operations and Informations Systems, 
Organizational behavior, Ethics, Marketing, Finance, International Business, Statistics.  
 
Disse målinger er således ikke dækkende for alle CBS’ forskningsområder, men det er 
ambitionen, at CBS indenfor en årrække finder lignende målemetoder indenfor øvrige 
forskningsområder. 
 
I opgørelserne tælles der alene artikler og reviewartikler og ikke anmeldelser og 
editorials. Det er ligeledes vigtigt at understrege, at der tælles i 2 års intervaller for så vidt 
angår ABS og FT45, hvor første måling sker for perioden 2010-2011 og slutter med 
2013-2014. Mens UT Dallas er opgjort i 5 års interval. Her startes der med 2007-2011 og 
slutter med 2010-2014 
 
CBS vil i kontraktperioden øge antallet af publicerede artikler i de tidsskrifter der indgår i 
UT Dallas, ABS og FT45 listerne. Dette gøres ved at stræbe efter følgende konkrete 
milepæle: 
 
 Resultat 

2011 
2012 2013 2014 

 
CBS placering på UTD 

 
Nr. 6 i 
Europa 

 
Nr. 6 i 
Europa 

 
Nr. 6 i 
Europa 

 
Nr. 5 i 
Europa 

Stigning i antallet af artikler 
publiceret i tidsskrifter på ABS listen 

 
61 

 
64 

 
68 

 
73 

Stigning i antallet af artikler 
publiceret i tidsskrifter på FT 45 
listen 

 
46 

 
48 

 

 
51 

 
55 

Bemærkninger: Opgørelsen baseres på CBS egne optællinger på baggrund af 
registreringer i PURE.  
 
Ambitionen for kontraktperioden er  
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 at CBS inden 2014 skal gå én plads op på UTD listen 
 at antallet af artikler publiceret på ABS listen skal stige med 20 pct. sammenlignet 

med perioden 2010-2011 
 at antallet af artikler publiceret på FT45 listen skal øges med 20 pct. 

sammenlignet med 2010-2011 
 
 
 

7. Selvvalgt mål: Contribution to Society 
 
CBS har benævnt den seneste vedtagne strategi ”Business in society” i erkendelsen af, 
at det er CBS’ ansvar som en Business School at sikre, at ny viden og nye ideer 
overføres til private virksomheder, organisationer og samfundet generelt.   
 
CBS’ væsentligste bidrag til samfundet sker via den forskningsbaserede undervisning og 
dimittenderne, der dermed tager ny viden med sig ud i samfundet, samt via det 
samarbejde som CBS og CBS’ forskere etablerer med virksomheder og organisationer. 
 
CBS ønsker at måle i hvilket omfang CBS bidrage til samfundet via to målepunkter: 
 
Målepunkter 7.1: Antal dimittender fra kandidatuddannelser 

 
CBS vil øge antallet af dimittender fra kandidatuddannelserne 
 

 7.2: Ekstern finansieret forskning 
 
CBS vil øge den eksternt finansierede forskning 
 

 
 
7.1: Antal dimittender fra kandidatuddannelserne 
CBS har de seneste år haft en stigning i optaget af studerende på både bachelor og 
kandidatuddannelserne. Med et fokus på at så mange som muligt gennemfører 
uddannelsen, er det CBS mål at der de kommende år også skal ske en tilsvarende 
stigning i antallet af færdiguddannede kandidatdimittender. 
 
Stigningen forventes at ligge på ca. 7 pct. årligt svarende til den gennemsnitlige stigning i 
optaget på kandidatuddannelserne de seneste 5 år (perioden 2007-2011). De konkrete 
milepæle for kontraktperioden er følgende: 
 Resultat

2011 
2012 2013 2014 

 
Antal dimittender fra kandidatuddannelserne 

 
1.850 

 
1.980

 
2.120

 
2.270 

Pct. stigning i antallet af dimittender fra 
kandidatuddannelserne 

 
18,5 % 

 
7 % 

 
7 % 

 
7 % 

Bemærkninger: Opgørelsen viser antallet af registrerede dimittender i 
indberetningsperioden 1/10 – 30/9 jf. CBS’ egne opgørelser. 
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Den meget store stigning i 2011 dækker over at antallet af dimittender fra 2009-2010 kun 
steg marginalt med 0,4 %. 
  
 
7.2: Ekstern finansiering 
CBS’ evne til at tiltrække ekstern finansiering afspejler i høj grad bevillingsgivernes 
prioritering af tildeling af midler til de samfundsvidenskabelige forskningsområder.  
 
Med EU Kommissionens lancering af FP7 i 2007, blev der for første gang i EU regi 
etableret en række udbud med fokus på ”Socioeconomic sciences and humanities”. CBS 
har fra 2007 til i dag formået at skabe sig en tydelig placering i FP7. Med lancering af 
kommissionens næste rammeprogram for forskning (Horizon 2020) forsættes det 
specifikke udbud af midler til Socioeconomic sciences and humanities, samtidig 
forstærkes fokus på inddragelse af de samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer i 
udbuddene til de tekniske/våde udbud. Også på den nationale forskningsscene ses en 
tendens hen i mod øget inddragelse af de samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer og 
en anerkendelse af de samfundsvidenskabelige og humanistiske forskningsmiljøers 
mulighed for at bidrage til en vækstdagsorden. Det skal dog bemærkes at andelen af 
både de nationale - og EU's forskningsmidler til samfundsvidenskabelig og humanistisk 
forskning er endog meget mindre end til de tekniske/våde videnskaber. CBS vil ligeledes 
have fokus på at øge den eksterne finansiering fra private kilder, dette gælder både fra 
fonde og fra private virksomheder, men CBS har dog også her samme udfordring som 
ved EU og nationale kilder. 
 
CBS har de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering og forsætter dette brede 
fokus nu kombineret med et strategisk fokus på højtprofilerede og prestigefyldte 
forskningsmidler både indenfor de nationale og internationale forskningsmidler. 
Eksempler på disse midler er Sapere Aude, Højteknologifonden, Danmarks 
Grundforskningsfond og European Research Council (ERC). 
 
CBS vil i kontraktperioden øge den eksternt finansierede forskning – herunder også den 
privat finansierede forskning - med følgende konkrete milepæle: 
 
 Resultat

2011 
2012 2013 2014 

 
Ekstern finansieret forskning i 1.000. kr. 

 
82.940 

 
91.230

 
100.360

 
110.390

 
Stigning i pct. 

  
10 % 

 
10 % 

 
10 % 

Bemærkninger: Opgørelsen viser projekternes indtægter registreret i det pågældende 
finansår jf. resultatopgørelsen. Dette afspejler de aktiviteter der har fundet sted i løbet af 
året. I opgørelsen indgår alle eksternt finansierede forskningsprojekter kategoriseret 
under UK95. 
 
 
I 2011 svarede den ekstern finansierede forskning til 25 pct. af CBS samlede forsknings 
finansiering. Det kan nævnes, at CBS i forhold til forskningsfinansiering har som 
overordnet mål i løbet af 10 år at øge andelen af den eksternt finansierede forskning op til 
50 pct. af CBS samlede forskningsfinansiering. Dette er beregnet ud fra CBS´ nuværende 
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niveau for den statslige forskningsfinansiering (basismidler), og dette vil således svare til 
en gennemsnitlig årlig vækst på 10 pct. Det strategiske fokus på mere højtprofilerede 
forskningsmidler betyder dog, at der over enkelt år kan være større udsving i andelen af 
hjemhentede midler.  



B3‐2012

Pkt. 4

Bilag 4.3

Indikatorer til udviklingskontrakt 2012 ‐ 2014 for CBS
Udarbejdet den 2/6 ‐ 2012

Nr.  Pligtigt/ 

selvvalgt

Tema Forslag til indikatorer Bemærkninger til indikatorer Mål Bemærkninger vedr. måling

1.1 Beskæftigelse 4 ‐ 19 måneder efter afsluttet 

eksamen (brutto betragtning, således at ph.d. 

studerende og dimittender der rejser 

udenlands også tælles med)

CBS skal sikre de studerende en god 

overgang fra afsluttet uddannelser til det 

første job.

CBS ønsker at forbedre beskæftigelsen for 

dimittender fra kandidatuddannelserne. 

Beskæftigelsen for de humanistiske 

dimittender skal i 2014 ligge på 

landsgennemsnittet for de 

samfundsvidenskabelige kandidater skal 

beskæftigelsen ligge 2 pct. over

Der anvendes en måling foretaget af SUI der måler hvad dimittenderne 

laver 4‐19 måneder efter at de har afsluttet deres uddannelse. Målingen 

baserer sig på 2 år gamle tal som konsekvens af opdateringshastigheden i 

Danmarks Statistiks registre.

1.2 Studentertilfredshed CBS skal levere en undervisning som svarer 

til de studerendes forventninger

CBS ønsker at øge studentertilfredsheden, 

således at der i 2014 er 36 af 

daguddannelserne der har en 

gennemsnitlig tilfrdshed på 3,8 eller mere.

Studentertilfredsheden måles på 5 parametre: Overordnet tilfrdshed, 

Tilfrdsheds med fagligt udbytte, tilfredshed med undervisningen, 

tilfredshed med administrationen og tilfredshed med studentermiljøet. 

Målet svarer til at 10 ekstra uddannelser har en tilfredshed på 3,8 eller 

mere svarende til CBS går fra 51 pct af uddannelserne til 70 pct. af 

uddannelserne.

1.3 VIP/DVIP ratio ‐ NY CBS vil gerne sikre at de studernde i højere 

grad kommer i kontakt med forskningen i 

løbet af uddannelsen

CBS ønsker at øge VIP/DVIP ratioen med 

10 pct. frem til 2014

Målingen foretages alene for daguddannelserne (bachelor og kandidat)

2.1 Antal optagne kandidater med en 

bachelorgrad eller lignende fra et andet 

universitet 

CBS skal sikre at studerende med en 

bachelorgrad fra et andet universitet (dansk 

eller udenlandsk) har mulighed for at tage 

en kandidatuddannelse på CBS

Andelen af studerende på CBS' 

kandidatuddannelser med en 

bachelorgrad udenfor CBS skal være 

konstant, svarende til en samlet andel på 

41 pct. af det samelde optag.

2.2 Antallet af STÅ optjent ved merit for CBS 

studerende

Et højt antal STÅ point optjent på baggrund 

af merit viser, at CBS støtter op om et 

fleksibelt uddannelsessystem og giver egne 

studerende mulighed for at tage en del af 

deres uddannelse på et andet universitet på 

i Danmark og i udlandet.

CBS ønsker at der skal være en stigning i 

antallet af STÅ CBS studerende optjener 

på andre uddannelsesinstitutioner, og at 

denne stigning er højere end stigningen i 

ressourceudløsende STÅ i hele kontrakt 

perioden

3.  Pligtigt Hurtigere igennem

3.1 Gennemførsel efter normeret tid + 1 år En høj gennemførsel viser at undervisningen 

er tilrettelagt således at flest mulig 

studerende gennemfører uddannelsen

CBS studerende skal hurtigere igennem 

deres uddannelse. Der er således 

udarbejdet konkrete milepæle for hvert år 

i kontrakt perioden

Målingen gælder alene daguddannelserne (Bachelor og kandidat) og 

opdeles på hhv. humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

4.1 Antallet af CBS kandidater ansat i private 

danske virksomheder med mellem 20 og 100 

ansatte.

En øget ansættelse af CBS‐kandidater i 

mindre virksomheder vil give en effektiv 

videnoverførsel og hjælpe disse 

virksomheder til vækst og udvikling.

CBS vil øge antallet af dimittender ansat i 

private virksomehder med mellem 20‐100 

ansatte. 

Der foretages en måling via Danmarks Statistisk på både bachelor og 

kandidat dimittender.

4.2 Antal STÅ optjent på kurser udbudt indenfor 

entrepreneurship set i forhold til CBS samlede 

STÅ 

CBS skal sikre at de studerende gennemfører 

flest mulige kurser indenfor 

entrepreneurship

CBS vil øge antallet af STÅ optjent på 

kurser indenfor innovation og 

entrepreneurship. Andelen af STÅ 

forventes at gå fra 1,8 pct. i 2011 til 2,4 

CBS har i 2011 optjent 187,75 STÅ på kurser indenfor entrepreneurship, 

svarende til 1,8 pct. af den samlede STÅ optjening.

Pligtigt Øget innovationskapacitet4.

2. Pligtigt
Bedre sammenhæng i 

uddannelsessystemet

1. Pligtigt Kvalitet i uddannelserne

1
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Bilag 4.3
Nr.  Pligtigt/ 

selvvalgt

Tema Forslag til indikatorer Bemærkninger til indikatorer Mål Bemærkninger vedr. måling

5.1 Antal indgående og udgående 

udvekslingsstuderende set i forhold til 

studenterbestand på daguddannelserne

Mange studerende på udveksling ‐ både 

indgående og udgående ‐ viser at CBS er en 

attraktiv business school, samt at CBS 

studiemiljø tilføres et internationalt element 

både i forbindelse med at de udenlandkse 

studerende opholder sig på CBS, og at CBS' 

egne studerende får nye indtryk i 

forbindelse med deres udenlandsophold

CBS vil fortsat øge antallet af udgående 

udvekslingsstuderende og samtidig sikre 

balancen mellem indgående og udgående 

udvekslingsstuderende. 

Forholdet mellem indgående og udgående udvekslingsstuderende lå i 

2011 på 0,89. i de kommende år forventes den at ligge under 1,0 ‐ hvilket 

betyder at CBS sender mindst lige så mange udvekslingsstuderende ud 

som der modtages. Der arbejdes samtidig for at øge antalelt af udgående 

udvekslingsstudernde, således at CBS kommer går fra 1.288 i 2011 til ca. 

1.400 i 2014

5.2 Antallet af uddannelser udbudt i samarbejde 

med andre uddannelsesinstitutioner ‐ både 

danske og internationale

Øget samarbejde med andre 

uddannelsesinstitutioner viser dels, at CBS 

stiller viden tilrådighed overfor andre 

insttutioner og dels, at et samarbejde 

styrker den internationale dimension på CBS

CBS vil øge antallet af uddannelser udbudt 

i samarbejde med andre institutioner

Målet er at CBS i perioden går fra 12 uddannelser til 15 uddannelser.

6.1 Forskningsomfang: BFI point set i forhold til 

forskningsårsværk

Mange BFI point set i forhold til 

forskningsårsværk viser, at CBS har et højt 

publikationsvolumen af god kvalitet og en 

høj publikationsproduktivitet

CBS skal være nummer 1 blandt de 

samfundsvidenskabelige områder på 

danske universiteter målt som antal BFI 

point pr. forskningsårsværk. 

Alle CBS forskningsområder vil indgå i målingen idet CBS regnes som 

SAMF i opgørelsen af den bibliometriske forskningsindikator. CBS lå i 

2010 målingen nummer 1 og har som mål at fastholde den position.

CBS' placering på UT Dallas listen: Liste som 

UT Dallas offentligør og anvender til at ranke 

alle verdens Business Schools. Pt ligger CBS 

nr. 81 i verden men nr. 6 i Europa.

CBS skal ligge blandt de 5 bedste i Europa 

for perioden 2010‐2014

UT Dallas listen opgør andel af artikler per institution i 24 management 

journals. UT Dallas listen dækker ikke alle CBS' fagområder men omfatter 

alene publicering indenfor: Accountancy, Finance, Information 

Management, Marketing, Operations research and management science, 

General Management, Organization studies, Strategic Management, 

International Management

Antallet af artikler i niveau X journals på ABS 

listen. ABS er The UK Association of Business 

Schools, som ranker business school‐

relevante tidsskrifter på en skala fra 1‐4*. 

CBS resultat for perioden 2010‐2011 er 61 

artikler på niveau 4 og 4*

CBS skal øge antallet af artikler publiceret i 

perioden 2013‐2014 i niveau 4 og 4* 

journals på ABS listen med 20 pct. 

sammenlignet med perioden 2010‐2011.

ABS listens niveau 4 og 4* dækker i alt 94 tidsskrifter. Listen omfatter ikke 

i sig selv en ranking, hvorfor CBS' mål er at øge antallet af artikler fremfor 

placering. ABS listen dækker ikke alle CBS' fagområder men omfatter 

alene publicering indenfor: Accountancy, Economics, Finance, General 

Management, Marketing, Information Management, Organization 

Studies, Operations research and Management science, Strategic 

Management

Antallet af artikler publiceret i FT45 

tidsskrifter: Financial Times Top45 business‐

school‐relevante tidsskrifter. CBS resultat for 

perioden 2010‐2011 er 46 artikler.

CBS skal øge antallet af artikler publiceret i 

perioden 2013‐2014 på FT45 listen med 20 

pct. om året sammenlignet med perioden 

2010‐2011.

FT45 er bredere end UT Dallas men smallere end ABS listen. Listen opgør 

antallet af artikler publiceret i 45 tidsskrifter. Denne opgørelse indgår 

også Financial Times  ranking af executive MBA‐ uddannelser. CBS mål er 

også her at øge antallet artikler på listen.  FT45 listen dækker ikke alle 

CBS' fagområder men omfatter alene publicering indenfor: Management, 

Accounting, Economics, Entrepreneurship, Human resources, Operations 

& Information systems, Organizational behavior, Ethics, Marketing, 

Finance, International business, Statistics

6.2
Forskningskvalitet: opgøres på baggrund af 3 

målinger

5. Selvvalgt Internationalisering

6. Selvvalgt
Øget forskningsomfang og 

kvalitet
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Nr.  Pligtigt/ 

selvvalgt

Tema Forslag til indikatorer Bemærkninger til indikatorer Mål Bemærkninger vedr. måling

7.1 Antal dimittender på kandidatuddannelserne Dimittender er "produktet" af 

uddannelserne ‐ mange dimittender viser en 

høj "produktion"

CBS vil øge antallet af dimittender fra 

kandidatuddannelserne svarende til en 

stigning på 7 pct. pr. år i kontraktperioden.

En stigning på 7 pct. svarer til den gennemsnitlige stigning i optaget på 

kandidatuddannelser de seneste 5 år.

7.2 Andelen af VIP der er medlem af eksterne 

bestyrelser, råd, nævn og udvalg ‐ UDGÅR

UDGÅR UDGÅR UDGÅR

7.3 Omfanget af eksternt finansiering set i forhold 

til CBS samlede forskningsfinansiering

Stor aktivitet indenfor eksternt finansierede 

projekter viser, at CBS formår at rette fokus 

mod konkrete samfundsmæssige 

udfordringer

Det samlede aktivitetsnievai for CBS skal 

stige med 10 pct. om året.

CBS' eksterne finansiering skal stige fra at være 25% af CBS' samlede 

forskningsfinansiering i 2011 til at være 50% af forskningsfinansieringen i 

løbet af 10 år. Konkret betyder dette, at den eksterne finansiering skal 

stige med 10 pct. årligt, hvilket betyder 30 pct. i 2014.

7. Selvvalgt Contribution to society

3



Udviklingskontrakt 2012 ‐ 2014
Historiske data for indikatorer til ukvilingskontrakt

"Ingen måling" betyder at der ikke foretages en måling på tidligere år
"Ikke opgjort endnu" betyder at der gennemføres en måling for 2011, men at den endnu ikke foreligger

Nr.  Pligtigt/ 

selvvalgt

Tema Forslag til indikatorer 2009 2010 2011

CBS Kandidat  ‐ HUM 93% 89% 74%

Landsgennemsnit HUM 84% 84% 78%

CBS Kandidat ‐ SAMF 94% 93% 86%

Landsgennemsnit SAMF 92% 93% 87%

1.2 Studentertilfredshed ‐ daguddannelserne Andelen af CBS uddannelser med 

en gennemsnitlig tilfredshed på 

3,8 eller mere

ingen måling ingen måling 51 pct.

1.3 VIP/DVIP ratio NY Bachelor og Kandidat 0,99 1,06 0,97

2.1

Antal optagne kandidater med en 

bachelorgrad eller lignende fra et andet 

universitet 

ingen måling ingen måling                             1.221 

STÅ optjent ved merit 418 495                                526 

Stigning i STÅ optjent ved merit ingen måling 18,2% 6,3%

Antal STÅ, inkl. merit                              9.743                               9.925                            10.471 

Stigning i antallet af STÅ, inkl. 

merit STÅamlet antal STÅ, inkl. 

merit STÅ

ingen måling 2,0% 5,6%

1.1

Beskæftigelse 4 ‐ 19 måneder efter afsluttet 

eksamen (brutto betragtning, således at 

ph.d. studerende og dimittender der rejser 

udenlands også tælles med)

1. Pligtigt

Kvalitet i uddannelserne 

(herunder fastholdelse og 

beskæftigelse)

2.2 Antal STÅ opjent ved merit

2. Pligtigt
Bedre sammenhæng i 

uddannelsessystemet



Nr.  Pligtigt/ 

selvvalgt

Tema Forslag til indikatorer 2009 2010 2011

Bachelor ‐ HUM 57% 59% 57%

Placering nr. 4 nr. 4 nr. 3

Bachelor ‐ SAMF 68% 70% 70%

Placering nr. 1 nr. 1 nr. 2

Kandidat ‐ HUM 49% 45% 51%

Placering nr. 2 nr. 4 nr. 2

Kandidat ‐ SAMF 58% 54% 61%

Placering nr. 4 nr. 5 nr. 3

4.1 Antallet af CBS kandidater ansat i private 

danske virksomheder med mellem 20 og 100 

ansatte.

ingen måling ingen måling Ikke opgjort endnu

Antal STÅ optjent på kurser 

indenfor entrepreneurship

ingen måling ingen måling 187,75

Samlet antal STÅ, inkl. merit STÅ                              9.743                               9.925                            10.471 

Andel af STÅ optjent på kurser 

indenfor entrepreneurship

ingen måling ingen måling 1,8%

Antal ECTS opgjort for kurser 

udbudt indenfor 

entrepreneurship

289 248 335

3.1 Gennemførsel efter normeret tid + 1 år3.  Pligtigt Hurtigere igennem

4.2

Antal STÅ optjent på kurser udbudt indenfor 

entrepreneurship set i forhold til CBS 

samlede STÅ 

4. Pligtigt
Øget 

innovationskapacitet



Nr.  Pligtigt/ 

selvvalgt

Tema Forslag til indikatorer 2009 2010 2011

Ingående                              1.148                               1.116                              1.148 

Andel set i forhold til 

studenterbestand

8,7% 7,9% 7,5%

Placering blandt alle danske 

universiteter

                                     1                                       2                                      2 

Udgående                              1.030                               1.165                              1.288 

Andel set i forhold til 

studenterbestand

7,8% 8,2% 8,4%

Placering blandt alle danske 

universiteter

                                     1                                       1                                      1 

Forholdet mellem indgående og 

udgående udvekslingsstudernede

                               1,11                                 0,96                                0,89 

Studenterbestand på bachelor og 

kandidatuddannelserne

                           13.192                             14.195                            15.373 

Danske universiteter ingen måling ingen måling 4

Udenlandske universiteter ingen måling ingen måling 8

6.1 Forskningsomfang BFI point set i forhold til VIP 

forskningsårsværk

ingen måling 4,05 3,32

CBS' placering på UT Dallas listen ingen måling ingen måling nr. 6 i Europa og nr. 81 

i Verden

Antallet af artikler i 4 og 

4*journals på ABS listen 

ingen måling ingen måling 61

Antallet af artikler publiceret i 

FT45 tidsskrifter

ingen måling ingen måling 46

6.2 Forskningskvalitet

5.1

Antal indgående og udgående 

udvekslingsstuderende set i forhold til 

studenterbestand på daguddannelserne

6. Selvvalgt
Øget forskningsomfang 

og kvalitet

5.2
Antallet af uddannelser udbudt i samarbejde 

med andre universiteter

5. Selvvalgt Internationalisering



Nr.  Pligtigt/ 

selvvalgt

Tema Forslag til indikatorer 2009 2010 2011

Antal dimittender på 

kandidatuddannelserne

                             1.555                               1.561                              1.850 

Stigning i antal kandidat 

dimittender

29,3% 0,4% 18,5%

Stigning i optaget på 

kandidatuddannelserne de 

seneste 5 år

6,5% 8,4% 6,9%

Antal VIP (headcount pr. 31/12) ‐ 

professorer, lektorer og adjunkter

396 403 397

Antallet af personer med 

bestyrelsesposter

ingen måling ingen måling 105

Andel af VIP med 

bestyrelsesposter

ingen måling ingen måling 26%

Antallet af bestyrelsesposter ingen måling ingen måling 256

Ekstern finansiering (i 1.000 kr., 

løbende priser)

                           94.138                             81.182                            82.939 

Ekstern finansiering set i forhold 

til samlet forskningsfinansiering

27% 24% 23%

Samlet forskningsfinansiering (i 

1.000 kr., løbende priser)

348.600 337.100 359.500

Omfanget af eksternt finansiering set i 

forhold til CBS samlede 

forskningsfinansiering

Antal dimittender på kandidatuddannelserne

7.2
Andelen af VIP der er medlem af eksterne 

bestyrelser, råd, nævn og udvalg ‐ UDGÅR7. Selvvalgt Contribution to society

7.1

7.3



 

 

 

Det politiske landskab: Aviscitater til illustration af udmeldte politiske 
positioner 
 
Om professionshøjskoler 
Berlingske | 13.04.2012 | Side 12  
…Uddannelsesministeren vil bl. a. afskaffe suppleringskravet i 2013, som lige 
nu kræver ekstra tid og kræfter for eksempelvis professionsbachelorer, der 
gerne vil læse en kandidat på universitetet. Uddannelserne skal naturligvis 
være beslægtede, så man ikke kan være halv læge, halv 
markedsføringsøkonom.  
»I dag giver systemet udfordringer for samfundet, fordi der er for mange 
barrierer og blindgyder, som betyder, at vi dobbeltuddanner eller forsinker 
unødigt. Med det her kan vi skabe et mere sammenhængende system for den 
enkelte og for samfundet,« siger Morten Østergaard, som understreger, at de 
studerende nu skal i centrum. 
 
Om optag 2 gange årligt 
09.05.2012 - Politiken 
…Uddannelsesminister Morten Østergaard ( R) påpeger, at godt en femtedel af 
studenterne i dag har brug for kortere suppleringskurser, når de er færdige med 
gymnasiet, og derfor bør der være langt bedre muligheder for at søge ind om 
efteråret og blive optaget til februar i stedet for at skulle vente et helt år. 
»Når så mange gymnasieelever står med et suppleringsbehov efter endt 
ungdomsuddannelse, er det en barriere, at man kun kan blive optaget en gang 
om året på langt, langt de fleste uddannelser. Ved at skabe et system, hvor 
man har en kadence, som gør, at du kan komme i gang hvert halve år, så 
betyder det, at de, der er mindet for det, men bare mangler et supplerings-
kursus, de behøver ikke at tage en tur rundt om Jorden eller tage et halvt års 
erhvervsarbejde bare for at få tiden til at gå. De kan komme i gang med deres 
studium«, siger han. 
 
Om deltidsundervisere 
07.05.12 - Altinget.dk 
…Et politisk flertal på Christiansborg er parat til slå hul i universiteternes timeloft 
for eksterne lektorer.  
Både Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre fortæller 
således til Altinget | Forskning & Innovation, at de er villige til at revurdere det 
nuværende loft, der lyder på 500 timer om året.  

2. juni 2012 

 

MK 

 

 

B3-2012 
Pkt. 5 
Bilag 5.1 

 



2 

Også universiteterne selv, Dansk Magisterforening og Akademiske Daglejere er 
med på ideen, der i sidste uge blev luftet af Liberal Alliance.  
Det vigtigste er blot, at en afskaffelse af loftet ikke gør indhug i andelen af 
fastansatte, lyder det fra alle parter.  
Dansk Magisterforbund foreslår derfor en fast grænse for universiteternes brug 
af løstansatte undervisere. 
 
Om overskud på universiteter 
Information | 26.04.2012 | Side 4 | 520 ord  
…Universiteterne skylder en god forklaring på, hvorfor de i en tid, hvor 
forskningen hungrer efter penge, har milliarder af kroner på kistebunden i 
opsparet egenkapital. Det mener forskningsminister Morten Østergaard ( R) og 
en række forskningsordførere, efter at Information i går kunne berette, at 
landets otte universiteter har en egenkapital på mellem 14 og 52 procent af 
deres omsætning - i alt mere end seks milliarder kroner. 
Det er langt højere, end de 6,5 procent af omsætningen, som Københavns 
Universitet vurderer som den normale størrelse på et universitets egenkapital. 
Samtidig viser det sig, at universiteterne kan fremvise uventede millionoverskud 
for 2011. 
Tallene overrasker ministeren: »Jeg er forundret over, at det kan lade sig gøre 
at opspare så mange penge. Det ser vi på med alvor. Men det viser, at der 
fortsat er mulighed for at bedrive forskning og uddannelse på et højt niveau 
inden for de nuværende budgetter,« siger Morten Østergaard, der nu vil 
undersøge sagen nærmere. 
 
Om timetal 
Berlingske | 31.01.2012 | Side 4 
…Uligheden i antallet af undervisningstimer blandt uddannelserne på de 
danske universiteter er iøjnefaldende høj. En engelskstuderende på 
Københavns Universitet får f. eks. 216 timers undervisning og vejledning på 
bacheloren, eller det der svarer til ni timer om ugen. I stærk kontrast modtager 
den kemistuderende på Aarhus Universitet op til 840 timer eller 30 timer om 
ugen. Den markante skævhed i timetallet fremgår af en aktindsigt, som 
Berlingske har fået fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering samt 
en rundringning til landets universiteter. 
Uligheden i omfanget af undervisning er alarmerende høj, mener Torben Holm, 
nyudnævnt formand for Danske Studerendes Fællesråd. Han opfordrer til en 
politisk debat om, hvor mange timer de studerende skal have, før de får nok ud 
af deres studium. 
»Det er helt uhensigtsmæssigt, at der mange steder bliver udbudt så få timer. Vi 
hører om studerende, som har fire, fem eller seks timer om ugen, og det er alt 
for lidt til at bringe tilstrækkelig viden i spil eller til at erhverve sig de 
kompetencer, som kan give forskningskapacitet eller et arbejde efterfølgende,« 
siger han. D en holdning deler Venstres forskningsordfører og tidligere 
undervisningsminister, Tina Nedergaard ( V). »Selv om det må være op til 
uddannelsesinstitutionerne, hvordan de prioriterer, vil jeg klart anbefale, at de 
prioriterer undervisningen,« siger Tina Nedergaard. 
 



 

 

 

Bestyrelsens seminar d. 11.-12. oktober 2012 
 
Bestyrelsen afholder normalt et årligt seminar i september måned. I år kunne 
det ikke lade sig gøre at finde datoer i september, hvor seminaret kunne 
afholdes med deltagelse af hele bestyrelsen. Derfor afholdes seminaret i 
oktober, samtidigt med et ordinært møde. 
 
Seminaret vil forgå på et konferencecenter i hovedstadsområdet med start d. 
11. oktober kl. 12 og afslutning d. 12. oktober kl. 12. Der vil være overnatning 
på konferencecenteret. 
 
Et muligt program for seminaret kunne se således ud: 
 
Torsdag d. 11. oktober: 
Kl. 12-13 Ankomst og frokost 
 
Kl. 13-15 Tema 1 
 
Kl. 15-17 Tema 2 
 
Kl. 17-19  Tema 3 
 
Kl. 19- Middag og hygge 
 
Fredag d. 12. oktober: 
 
Kl. 7-8 Morgenmad 
 
Kl. 8-9 Tema 4 
 
Kl. 9-10 Opsamling seminar 
 
Kl. 10-12 Ordinært møde 
 
Kl. 12 Frokost 
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Bruttoliste temaer til bestyrelsesseminar 2012: 
 

1. Rektors status – knap et år i embedet, observationer og tanker mm. 
  

2. Uddannelsesredegørelse – samlet overblik over strategier, planer og 
initiativer på uddannelsesområdet 
 

3. Forskningsredegørelse - samlet overblik over strategier, planer og 
initiativer på forskningsområdet 
 

4. Strategi – status. Bestyrelsen tiltrådte den nuværende strategi i 
efteråret 2011 – tid til at gøre status? Ny BiS-platform. 
 

5. Institutstrategier – Institutterne forventes at være påbegyndt arbejdet 
med at udfærdige individuelle strategier 
 

6. Inspiration udefra – hvad gør vores internationale Business School 
partnere/konkurrenter? 
 

7. Ledelseskodeks – det interne arbejde med et ledelseskodeks forventes 
afsluttet og klar til bestyrelsens tiltrædelse.  
 

Emner til ordinært møde: 
 
8. Investeringsplan og bremselængde 

 
9. Udkast/foreløbigt budget 2013 

 
10. Hvad ved vi om finansloven? 

 
11. Budgetmodel – status på arbejdet med at udvikle en ny budgetmodel 

 
    
Indstilling: 
Bestyrelsen bør drøfte indhold og format for seminaret i oktober, herunder 
prioritere emner til behandling på seminaret. 



 

Kilde: SPARC via Targit 
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Tre nye kandidatuddannelser 

Næste studieår byder på nye kandidatuddannelser der 
giver de studerende kompetencer hhv. til at operere 
med Kina i centrum, i multikulturel organisations-
kommunikation og i bioentrepreneurship. 

Master in Public Management and Social Development 
giver mulighed for at få et nyt perspektiv på videreud-
vikling af velfærdsstatsmodeller, internship hos en 
dansk virksomhed på det kinesiske marked, mulighed 
for at lære sproget og opbygge et kinesisk netværk, idet 
halvdelen af de studerende er kinesiske statsborgere. 

Master in Multicultural Communication in Organi-
zations skal ruste kandidater til at varetage kommuni-
kationsopgaver i globale, multikulturelle virksomheder 
med engelsk som koncernsprog. 

Master in Bioentrepreneurship er en ny og efterspurgt 
uddannelse blandt biotek og medicinalteknologiske 
virksomheder, som skal uddanne kandidater til at kun-
ne skabe forretning ud af de gode ideer, som opstår i 
laboratorier eller på skriveborde blandt ingeniører og 
naturvidenskabelig uddannet personale.  

Større optag på kvote 2 i 2012 

CBS optager i år flere studerende gennem kvote 2 end 
tidligere og forventer endnu højere motivation i stu-
diemiljøerne. 

På de dansksprogede bacheloruddannelser bliver 20% 
af de studerende nu optaget gennem kvote 2, hvor 
andelen i 2011 var 10%. Også på de engelsksprogede 
uddannelser International Business og International 
Business and Politics er der sket en stigning. 35% af de 
nye studerende vil blive udvalgt fra bunken med kvote 
2-ansøgninger, hvilket er en stigning på 10 procentpo-
int.  

Årets fordeling betyder også, at der bliver færre studie-
pladser, der skal besættes gennem kvote 1. Hvis antal-
let af ansøgere er det samme som sidste år, kan det 
betyde, at det i år kræver et lidt højere karaktergennem-
snit at blive optaget ad den vej 

Full-time MBA blandt bedste i Europa 

CBS stiger for andet år i træk på den anerkendte QS 
Global 200 Business School Report, som rater de bed-
ste full-time MBA uddannelser i fem regioner. Virk-
somheder rater uddannelserne ud fra, hvor attraktivt det 
er at rekruttere nye medarbejdere fra de forskellige 
skoler. CBS er i år steget  med  6 pladser til nummer 
11. Det bringer CBS i den såkaldte ”top-cluster” grup-
pe af europæiske full-time MBA-uddannelser.   
 
Succesfuldt format for sprogtest 

CBS er i år begyndt at udbyde den internationalt aner-
kendte sprogtest TOEFL iBT i samarbejde med Educa-
tional Testing Service. Testen trækker fulde huse og 
giver skræddersyede testdatoer og hurtigere resultater 
til studerende, som vil læse i udlandet.  

Den internationale TOEFL iBT gør det lettere for stu-
derende at søge om optagelse og udveksling. CBS 
lægger adresse til 11 ud af 12 tests i foråret i Danmark, 
og er der med den førende udbyder af testen.  

CBS Case Competition  

CBS Case Competition 2012 blev i februar afholdt for 
11. gang. Årets udfordring var DONG Energys omstil-
ling til grøn produktion af el og varme. "Hvor skal vi 
satse for at bevare vores førerposition?”, lød spørgsmå-
let.  

Vinderholdets klare og fokuserede strategi sikrede dem 
altså førstepladsen foran Tsinghua University of China 
og National University of Singapore 

32 studerende driver konkurrencen, og budgettet på 1,2 
mio. kr. kommer fra erhvervslivet og almennyttige 
fonde. Formålet med CBS Case Competition er at ska-
be netværk mellem de studerende, øge det internationa-
le kendskab til Danmark og styrke relationen mellem 
dansk erhvervsliv og universitetsmiljøet.  
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Undervisning udenfor klasselokalet 
 
Nye medier, platforme og software banede vejen til 
årets priser, da FUHU og CBS gav medarbejdere og 
studerende, som har gjort sig bemærket det seneste år, 
et skulderklap. Flere af vinderne har hævet undervis-
ningsniveauet ved hjælp af ny teknologi.  
For eksempel sikrede helt nyt webbaseret undervis-
ningsmateriale et hold undervisere den ene af FUHUs 
to undervisningspriser. 

FUHUs anden undervisningspris gik til lektor Serden 
Özcan, som i tæt samarbejde med de studerende har 
udviklet en helt ny platform, der fokuserer på læring 
uden for klasseværelset. På mindre end tre måneder har 
han skabt CBS Case Forum, hvor de studerende kan 
udfordre og lære af hinanden og sammen med undervi-
seren finde nye løsninger. 

Også rektor Per Holten-Andersen havde fokus på de 
nye undervisningsformer, da han uddelte CBS’ priser, 
som blandt andre gik til ekstern lektor Henrich Dahl-
gren.  

Sproget styrkes på CBS 
 
Hvordan inkluderer den interne kommunikation med-
arbejdere med forskellige kulturer? Hvad kan gå galt, 
når en dansk virksomhed kommunikerer med en kine-
sisk virksomhed på engelsk, som er et fremmedsprog 
for begge parter? Det er nogle af de udfordringer for 
erhvervslivet, som det nye institut på CBS, Internatio-
nal Business Communication (IBC), vil undersøge, 
siger institutleder Alex Klinge.  
 
IBC åbner til maj og integrerer kompetencer fra mindst 
to institutter på CBS, Institut for Internationale Kultur- 
og Kommunikationsstudier og Institut for Internationa-
le Sprogstudier og Videns teknologi. Oprettelsen af 
IBC sker ifølge Alex Klinge som en konsekvens af en 
faldende søgning til de klassiske translatøruddannelser 
og nye behov i erhvervslivet med en øget globalisering.  
 
Et af instituttets vigtigste mål er udvikling af sprog- og 
kulturuddannelserne med international erhvervskom-
munikation for øje. Et fokusområde er ifølge Alex 
Klinge danske små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er), som lever af eksport til nærmarkederne, 
mens den globale økonomiske vækst sker på fjernmar-
keder. SMV’erne skal række længere ud for at styrke 
deres egen økonomi og dansk økonomi, men har ikke 
de samme ressourcer som store danske virksomheder 
til at operere multikulturelt, og vækstbetingelserne 
møder kultur- og sprogbarrierer. Instituttet får forment-
lig i omegnen af 50 videnskabelige medarbejdere. De 
kommer i første omgang til at levere forskning og un-
dervisning til minimum tre BA-programmer og den nye 

kandidatoverbygning, der starter til sommer: cand.ling. 
merc. i Multi-cultural Communication in Organi-
zations. 

Ledelse og filosofi 

Den 20. april i forbindelse med Forskningens Døgn 
fandt to arrangementer sted på CBS Campus. Professor 
Flemming Poulfelt er en rutineret ekspert i ledelse som 
ofte er brugt af pressen senest i DONG-sagen. Han 
indledte dagen med, hvad han beskrev som en ’ledel-
sesmæssig injektion’. Den består af en blanding mel-
lem de krav og karakteristika, som fremtidens ledere 
allerede nu skal kunne navigere igennem. Dermed vil 
der være en unik mulighed for at få tegnet et billede af 
fremtidens lederskab, fra en erfaren ledelsesforsker.  
 
Senere på dagen satte Ole Thyssen, Dr.phil, scenen 
med afsæt i sin seneste og anmelderroste bog Det filo-
sofiske blik. Europæiske mestertænkere. En bog som er 
blevet særligt anerkendt for sit grundige og overskueli-
ge overblik, over alle de store tænkere fra begyndelsen 
med Platon til de seneste skud på stammen som Ha-
bermas, Luhmann og Foucault er taget med.  

Ole Thyssen reflekterede med sit arrangement over de 
forskellige måder filosoffer iagttager og beskriver 
verden og, hvordan der på den måde opstår en kamp 
om blikket. Med udgangspunkt i det emne, var der 
efterfølgende debat mellem Ole Thyssen, sociologen 
Henrik Dahl og deltagerne.  

Flere ansøgere til kandidatuddannelserne 
 
6.250 kommende studerende har søgt om optagelse på 
en kandidatuddannelse på CBS i 2012. Det er 728 flere 
ansøgere end sidste år og en stigning på 13 %.  
2/3 af stigningen skyldes flere ansøgere med en inter-
national uddannelsesbaggrund, mens ansøgere med en 
uddannelsesbaggrund fra CBS eller et andet dansk 
universitet står for den øvrige stigning.  
 
De internationale ansøgere kommer fra 103 forskellige 
lande, og sekretariatschef for Dekansekretariatet for 
Uddannelse Wilbert van der Meer fortæller, at ansøger-
tallene er resultatet af en langvarig, international sats-
ning.  

Ny eksamenshal til 700 studerende 

Det er slut med at medbringe egen computer og printer 
til eksamen. Og gennemslagspapiret bliver sendt på 
pension. Den nye hal ligger på Amager, lige ved me-
trostationen Øresund, og kan rumme godt 700 stude-
rende. De første eksamener i hallen pågår allerede nu, 
og i løbet af året skal alle eksamener flyttes derud.  
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- Det handler først og fremmest om at sikre en sikker 
eksamen. De studerende skal ikke længere selv med-
bringe computere og printere, og dermed kan vi sikre 
os, at de kun har adgang til relevante hjælpemidler og 
software, siger Wilbert van der Meer, sekretariatschef 
for dekansekretariatet for uddannelse.  

Han forventer, at alle CBS’ eksamener vil blive afholdt 
i hallen ved udgangen af 2012. Det er planen, at eksa-
menerne med tiden bliver 100 procent digitale, så op-
gaver både stilles og afleveres elektronisk.  

Wilbert van der Meer understreger, at den nye eksa-
menshal også har en økonomisk og logistisk fordel.  

- Hidtil har vi lejet haller til eksamener, men det kræver 
transport af borde, stole, computere, ligesom det kræ-
ver flere hold eksamensvagter, da op til 700 studerende 
deltager i de største af vores eksamener. Nu får vi mu-
lighed for at afholde selv de store eksamener i én hal, 
siger han. Den nye eksamenshal er foreløbig lejet for 
knap 10 år.  

Bedste europæiske økonom under 40 år 
Professor Lasse Heje Pedersen modtager Bernácer-
prisen som den bedste europæiske økonom under 40 år 
for sin forskning, der viser, hvordan finanskriser op-
står.  

Hvordan begynder en finanskrise? Det er et af de em-
ner, Lasse Heje Pedersen beskæftiger sig med i sin 
forskning inden for likviditetsrisiko. Hans forskning 
har betydet, at han nu er den første dansker, der modta-
ger Bernácer-prisen, som bliver uddelt af den uaf-
hængige spanske økonomiske tænketank ’Observatorio 
del Banco Central Europeo’. Internationale forskere 
som Edward Prescott (Nobelprisvinder i økonomi i 
2004) sidder i komiteen.  

- Det er helt enestående at Lasse har vundet prisen. Den 
bekræfter, at han regnes som én af de bedste økonomer 
i verden i sin generation, og jeg kan ikke komme i 

tanke om en større anerkendelse af en dansk økonom, 
siger professor David Lando, der er leder af det nyåb-
nede grundforskningscenter Center for Finansielle 
Friktioner, hvor Lasse Heje Pedersen også er tilknyttet.  

Finanskrisen skaber fokus på forskning 

David Lando påpeger, at Lasse Heje Pedersens forsk-
ning i høj grad er blevet aktualiseret af finanskrisen, 
men faktisk begyndte han at interessere sig for emnet 
allerede i slutningen af 1990´erne, da den store ameri-
kanske hedgefond Long-Term Capital Management 
(LTCM) kollapsede. En nobelprismodtager og profes-
sor fra Stanford University, hvor Lasse Heje Pedersen 
var ph.d.-studerende, var blandt de prominente perso-
ner, der ledede fonden.  

- For mig at høre handlede det i høj grad om likviditets-
risiko, altså risikoen for at man løber tør for kontanter 
og prisen på ens aktiver falder, når man prøver at sælge 
dem. Det fik mig til at skifte fokus i mit ph.d.-studium, 
siger Lasse Heje Pedersen.  

- Jeg kan godt mærke, at min forskning er blevet mere 
og mere aktuel. For eksempel har den amerikanske 
centralbank været meget interesseret i emnet både før 
og under finanskrisen. Finanskrisen får mange spørgs-
mål til at dukke op. Hvordan kan man forbedre likvidi-
teten? Hvordan påvirker likviditeten prisen på aktier og 
obligationer? Hvordan styrker man stabiliteten i de 
finansielle systemer?  

Prisen bliver overrakt den 28. juni i Madrid af blandt 
andre den spanske og europæiske centralbankdirektør. 

 

 
 

 

 

 
Kort	nyt	

 Den Blå MBA vinder pris for innovation og vækst i den danske rederisektor  
 To af Uddannelsesministeriets EliteForsk-rejsestipendier går til unge ph.d.-studerende fra CBS  
 15 procent flere videnskabelige medarbejdere på CBS i løbet af tre år. Udsigt til mere forskning og bedre undervisning  
 CBS var vært for uddelingen af Danmarks største markedsføringspris fra HBH-Fonden. I år gik den til SmartGuy A/S 
 To CBS-studerende vandt for bedste hovedopgave med titlen: ”Free-of-trenden, postmoderne forbrugere & NIVEAs 

strategiske udfordring”  
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I medfør af § 13, stk. 21, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 

695 af 22. juni 2011, fastsættes: 

 

Kapitel 1 ‐ Almindelige bestemmelser 

§ 1. Universitetets navn er ”Copenhagen Business School /‐ Handelshøjskolen i København” 

med forkortelsen CBS. CBS er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige 

forvaltning under tilsyn af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.  I 

lovgivningen betegnes universitetet Handelshøjskolen i København. I andre sammenhænge 

anvendes navnet ”Copenhagen Business School ‐ Handelshøjskolen” og forkortelsen CBS. 

Stk. 2. CBS har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil 

højeste internationale niveau inden for erhvervsøkonomiske, erhvervssproglige og dermed 

beslægtede områder. CBS skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse 

og foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings‐ og 

uddannelsesmæssige fagområder. CBS har forskningsfrihed og skal værne om universitetets 

og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.  

Stk. 3. CBS skal udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater og skal samarbejde 

med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. CBS’ 

forsknings‐ og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i 

samfundet. CBS skal som central viden‐ og kulturbærende institution udveksle viden og 

kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den 

offentlige debat. CBS skal herunder medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for 

relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelse uden forskning. 

Stk. 4. CBS har hjemsted og værneting påi Frederiksberg Kommune. 

 

Kapitel 2 – Styrelsesbestemmelser 

Bestyrelsen 

§ 2. Bestyrelsen er øverste myndighed for CBS. Bestyrelsen varetager CBS’ interesser som 

uddannelses‐ og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dens organisation, 

langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen er overfor ministeren ansvarlig for CBS’ 

virke, herunder forvaltningen af CBS’ samlede ressourcer. Bestyrelsen skal forvalte CBS’ 

midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål. 

Stk. 2. Bestyrelsen har i øvrigt følgende opgaver og beføjelser:  

1)     Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor CBS’ budget, herunder fordelingen af 

de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver 

regnskabet  

2)     Bestyrelsen udarbejder CBS’ vedtægt og ændringer heri, som godkendes af ministeren  
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3)     Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og 

studerende i væsentlige beslutninger 

4)     Bestyrelsen indgår udviklingskontrakt med ministeren om CBS’ samlede virksomhed  

5)     Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor for CBS, jf. herved stk. 5, og ansætter og 

afskediger efter indstilling fra rektor universitetsdirektøren, jf. herved stk. 7.  

6)     Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor beslutte at oprette en stilling som prorektor. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger i så fald prorektor efter indstilling fra rektor, jf. 

herved stk. 6. 

7)     Bestyrelsen udpeger institutionsrevisor, jf. § 30,  stk. 4, som skal være statsautoriseret 

revisor 

8)     Bestyrelsen kan for masteruddannelser, der udbydes i samarbejde med andre 

universiteter eller med uddannelsesinstitutioner, beslutte, at repræsentanterne for det 

videnskabelige personale i studienævnet kan omfatte henholdsvis videnskabeligt 

personale eller undervisere ansat på disse institutioner jf. herved § 20. 

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

CBS’ faste ejendom.      

Stk. 4. Bestyrelsen har ikke kompetence i enkeltsager vedrørende CBS’ ansatte (bortset fra 

rektor og universitetsdirektøren, jf. stk. 2, nr. 5) og prorektor, jf. stk. 2, nr. 6)), eller 

vedrørende studerende. 

Stk. 5. Forud for ansættelse af rektor udarbejder bestyrelsen en stillingsbeskrivelse 

omfattende bl.a. ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, herunder at rektor skal opfylde 

kravene i universitetslovens § 14, stk. 2. Bestyrelsen kan bringe rektors ansættelsesforhold til 

ophør i overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og kontraktretlige regler., jf. 

universitetslovens § 29. Der henvises i øvrigt til vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og 

afskedigelsesprocedurer. 

Stk. 6. Forud for eventuel ansættelse af en prorektor udarbejder bestyrelsen efter indstilling 

fra rektor en stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, 

herunder at prorektor skal opfylde kravene i universitetslovens § 14, stk. 2. Bestyrelsen kan 

efter indstilling fra rektor bringe prorektors ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse 

med almindelige ansættelses‐ og kontraktretlige regler., jf. universitetslovens § 29. Der 

henvises i øvrigt til vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og afskedigelsesprocedurer 

Stk. 7. Forud for ansættelse af universitetsdirektør udarbejder bestyrelsen efter indstilling fra 

rektor en stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav. 

Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor bringe universitetsdirektørens ansættelsesforhold 

til ophør i overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og kontraktretlige regler., jf. 

universitetslovens § 29. Der henvises i øvrigt til vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og 

afskedigelsesprocedurer. 

§ 3. Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om bestyrelsens arbejde, jf. stk. 2‐6. 

Stk. 2. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det 

på grund, der er omfattet af sagens beskaffenhed eller omstændighedernelovgivningens 
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bestemmelser om tavshedspligt i øvrigt findes nødvendigt. Alleforvaltningen, alle 

personsager, og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller 

tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af 

lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, skal dog behandles for lukkede 

døre. Sager kan i øvrigt behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed 

eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 

Stk. 3. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordenerdagsordener og referater, skal ‐ 

under iagttagelse af gældende retsregler ‐ gøres offentligt tilgængeligt.  

Stk. 4tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger. Sager, der er omfattet af 

lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, må dog ikke offentliggøres. 

Sager, der behandles for lukkede døre, jf. Et dokument eller en oplysning, der er en del af en 

sag, der er undergivet tavshedspligt, skal dog gøres offentligt tilgængelig i overensstemmelse 

med stk. 2, 3, såfremt dokumentet eller oplysningen ikke i sig selv er tavshedsbelagt. 

Stk. 5. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private 

eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for 

offentlighedfra kravet om, at bestyrelsens mødemateriale skal gøres offentligt tilgængeligt, 

hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederneomstændighederne i 

øvrigt findes nødvendigt. Et dokument eller en oplysning, der er en del af en sag, der er 

omfattet af 1. pkt., skal dog gøres offentligt tilgængelig i overensstemmelse med stk. 3, 

medmindre offentliggørelsen vil stride afgørende mod de forudsætninger, som en 

manglende offentliggørelse efter 1. pkt. tilsiger. 

Stk. 6. Sager, herunder dokumenter og oplysninger til disse, der behandles for lukkede døre, 

jf. stk. 2, 3. pkt., kan undtages fra kravet om, at bestyrelsens mødemateriale skal gøres 

offentligt tilgængeligt, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i 

øvrigt findes absolut nødvendigt. 

Stk. 7Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. I forretningsordenen kan bestyrelsen 

fastsætte en procedure for tilrettelæggelsen af bestyrelsens møder. 

§ 4. Bestyrelsen kan beslutte at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, rektor, 

eventuelle institutionsrevisorer eller andre i anledning af tab, som er påført CBS. 

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

Stk. 3. Beslutning om nedlæggelse af CBS træffes af bestyrelsen. Beslutning herom kræver, at 

mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Nærmere bestemmelser herom 

fastsættes i forretningsordenen. Beslutningen skal godkendes af ministeren.  

§ 5. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf 6 er udefrakommende medlemmer, 2 

medlemmer vælges af det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.‐studerende, 1 

medlem vælges af det teknisk‐administrative personale og 2 medlemmer vælges af de 

studerende. Bestyrelsen vælger ved almindeligt stemmeflertal en formand og en 

næstformand blandt de udefra kommende medlemmer.  udefrakommende 
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medlemmer.   Bestyrelsens sammensætning skal afspejle CBS´ samlede opgaver, jf. 

Universitetslovens § 12, stk.2.   

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab for en periode 

på 4 år. Genudpegning kan finde sted én gang. De udefrakommende medlemmer skal 

sammen med den øvrige bestyrelse bidrage til at fremme universitetets strategiske virke 

med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling og videnudveksling. 

De udefra kommendeudefrakommende medlemmer skal endvidere fungere som brobyggere 

og ambassadører for universitetet med henblik på at styrke universitetets samfundsmæssige 

legitimitet og opbakning. De udefra kommendeudefrakommende medlemmer skal komme 

fra forskellige sektorer, fx andre forskningsinstitutioner, kulturlivet, offentlige virksomheder, 

det private erhvervsliv m.v. De udefrakommende medlemmer skal have erfaring med ledelse, 

organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Blandt de udefra‐

kommende medlemmer bør erfaring med universitetsledelse ‐ gerne med internationalt 

perspektiv ‐ og erfaring med offentlig forvaltning være repræsenteret. 

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter et indstillingsorgan, jf. stk. 4, og et udpegningsorgan, jf. stk. 5. 

Indstillingsorganet indstiller udefrakommende medlemmer til udpegningsorganet efter en 

åben annoncering efter kandidater og skal sikre, at de indstillede kandidater opfylder 

betingelserne i stk. 2. Udpegningsorganet udpeger de udefrakommende medlemmer blandt 

de indstillede kandidater fra indstillingsorganet. 

Stk. 4. Indstillingsorganet udgøres af  

‐   formanden for bestyrelsen,  

‐   et af bestyrelsens valgte medlemmer 

‐   et medlem af bestyrelsen for Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU) 

udpeget af bestyrelsen for FUHU 

‐   formanden eller næstformanden for Akademisk Råd, dog ikke rektor. 

 

Stk. 5. Udpegningsorganet udgøres af den samlede bestyrelse, suppleret med 

‐   et medlem udpeget af bestyrelsen for Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse 

(FUHU) med indsigt i CBS’ virke undtaget medlemmer af bestyrelsen for FUHU 

‐   et medlem udpeget af Akademisk Råd blandt CBS’ medarbejdere og studerende, dog 

undtaget medlemmer af og observatører i Akademisk Råd. 

Stk. 6. De udpegede medlemmer af indstillings‐ og udpegningsorganet udpeges for en 

periode på 4 år. Genudpegning kan finde sted én gang. Bestyrelsen fastsætter i sin 

forretningsorden procedurer for nedsættelsen af de to organer. 

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmerne fra det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.‐

studerende, vælges af og blandt det videnskabelige personale for en periode på 4 år. 

Bestyrelsesmedlemmet fra det teknisk‐administrative personale vælges af og blandt det 

teknisk‐administrative personale for en periode på 4 år. Bestyrelsesmedlemmerne fra de 

studerende vælges af og blandt de studerende for en periode på 2 år, således at én 

studerende vælges for en periode på 2 år i lige år, og én studerende vælges for en periode på 

2 år i ulige år. Valgene afholdes efter reglerne i kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får et 

medlem varigt forfald, indtræder en suppleant efter reglerne i § 29, stk. 1 og 2. 
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Stk. 8. Såfremt et af de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen fratræder på grund af 

sygdom eller tilsvarende personlige årsager inden funktionsperiodens udløb, udpeger 

bestyrelsenudpegningsorganet et nyt udefrakommende medlem for en 4‐årig periode efter 

proceduren i stk. 3.‐5. 

 

 

Rektor 

§ 6. CBS’ daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har 

fastsat.   

Stk. 2. Rektor tegner CBS med undtagelse af disposition over CBS’ faste ejendom, jf. § 2, stk. 

3, og træffer afgørelse i alle sager, bortset fra sådanne, som efter vedtægten er henlagt til 

bestyrelsen, jf. § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 4, § 4 og § 5, stk. 3 og 8, til akademisk råd, jf. § 9, stk. 

2‐4, til studienævnene, jf. § 17, stk. 1‐5, eller til ph.d.‐udvalgene, jf. § 23, stk. 2‐5.  

Stk. 3. Rektor har i øvrigt følgende opgaver og beføjelser:  

1)     Rektor fastlægger CBS’ interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har 

fastat i vedtægten 

2)     Rektor fastsætter et kodeks for god ledelse herunder retningslinjer for medinddragelse 

af medarbejdere og studerende 

3)     Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektør og af evt. prorektor til 

bestyrelsen  

4)     Rektor ansætter og afskediger dekaner, jf. stk. 6 og § 12, stk. 1 

5)     Rektor indstiller budgettet til bestyrelsens godkendelse og underskriver årsrapporten. 

6)     Rektor udarbejder forslag til udviklingskontrakt efter åben drøftelse på CBS, herunder i 

akademisk råd  

7)     Rektor opretter og nedlægger institutter  

8)     Rektor beslutter, hvilke uddannelser der skal udbydes 

9)     Rektor skal godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter CBS  

10)   Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende  

11)   Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd, jf. § 9, stk. 1, og kan endvidere i 

særlige tilfælde overtage akademisk råds opgaver, jf. § 9, stk. 2  

12)   Rektor fastsætter standardforretningsorden for akademisk råd, studienævn, og ph.d.‐

udvalg. Standardforretningsordenen skal sikre, at der i størst muligt omfang er åbenhed 

om rådets, nævnenes og udvalgenes arbejde. Rektor har tillige ansvar for, at der 

fastsættes nærmere bestemmelser om opgaver, etablering og sammensætning af 

samarbejdsorganer på institutter. 

13)   Rektor afholder jævnlige møder med repræsentanter for de studerende. 

Stk. 4. Rektor har endvidere følgende opgaver og beføjelser, med mindre rektor beslutter at 

delegere disse til dekanerne eller til den rektor bemyndiger hertil:andre:  
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1)     Rektor ansætter og afskediger institutledere, jf. stk. 7 og § 14, stk. 1, samt 

biblioteksdirektør, jf. § 8, stk. 2 

2)     Rektor opretter og nedlægger studienævn og godkender formænd og næstformænd for 

studienævn  

3)     Rektor udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra studienævnene  

4)     Rektor opretter og nedlægger det nødvendige antal ph.d.‐skoler, jf. § 21  

5)     Rektor udpeger og afsætter ph.d.‐skoleledere, jf. § 22, stk. 1  

6)     Rektor opretter og nedlægger ph.d.‐udvalg og udpeger formænd og eventuelle 

næstformænd for ph.d.‐udvalg, jf. § 23, stk. 1‐ og 2, efter indstilling fra ph.d.‐udvalgene  

7)     Rektor godkender studieordninger efter forslag fra studienævnet  

8)     Rektor kan i særlige tilfælde opløse et studienævn, jf.§ 16, og kan endvidere i særlige 

tilfælde overtage et studienævnets opgaver, jf. § 17, stk. 1. 

9)     Rektor kan i særlige tilfælde opløse et ph.d.‐udvalg, jf. § 23, stk. 1, og kan endvidere i 

særlige tilfælde overtage et ph.d.‐udvalgs opgaver, jf. § 23,  stk. 3. 

Stk. 5. UniversitetsdirektørEventuel prorektor, universitetsdirektør, biblioteksdirektør, 

dekaner, institutledere, studieledere og ph.d.‐skoleledere varetager deres opgaver efter 

bemyndigelse fra rektor.  

Stk. 6. Forud for hver ansættelse af dekaner udarbejder rektor en stillingsbeskrivelse 

omfattende bl.a. ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, herunder at dekaner skal være 

anerkendte forskere, jf. § 2, nr. 1) i lov om forskningsrådgivning m.v., og have erfaring med 

og indsigt i uddannelse, ledelse og et universitets samspil med det omgivende samfund. 

Rektor kan bringe dekanens ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med 

almindelige ansættelses‐ og kontraktretlige regler., jf. universitetslovens § 29. Der henvises i 

øvrigt til vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og afskedigelsesprocedurer.  

Stk. 7. Forud for hver ansættelse af institutledere udarbejder rektor en stillingsbeskrivelse 

omfattende bl.a. ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, herunder at institutlederen skal 

være en anerkendt forsker, jf. § 2, nr. 1) i lov om forskningsrådgivning m.v., og skal have 

undervisningserfaring. Rektor kan bringe institutlederens ansættelsesforhold til ophør i 

overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og kontraktretlige regler., jf. 

universitetslovens § 29. Der henvises i øvrigt til vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og 

afskedigelsesprocedurer. 

 

Administration og universitetsdirektør 

§ 7. Til rådighed for rektor, den øvrige ledelse og CBS’ enheder står en administration. 

Administrationen varetager de fælles tekniske og administrative opgaver på CBS, der ikke er 

henlagt til andre enheder. 

Stk. 2. Administrationen ledes af universitetsdirektøren efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, 

stk. 5.  
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Bibliotek og biblioteksdirektør 

§ 8. CBS’ bibliotek har som sin primære funktion at yde biblioteks‐ og informationsservice til 

CBS’ forskere, undervisere og studerende. Derudover betjener biblioteket offentligheden 

efter regler fastlagt i bibliotekslovenLov om biblioteksvirksomhed eller i regler fastlagtfastsat 

i medfør heraf. 

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

 

 

Akademisk råd 

§ 9. CBSRektor nedsætter et akademisk råd, herunder for at sikre medbestemmelse og 

medinddragelse om akademiske forhold. Akademisk råd skal medvirke til at sikre kvaliteten 

og legitimiteten i beslutninger af akademisk betydning samt bidrage til kommunikationen 

mellem ledelse, medarbejdere og studerende. 

Stk. 2. Akademisk råd har følgende opgaver og beføjelser:  

1)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger herunder om 

den deri indeholdte allokering af videnskabelige stillinger til institutter 

2)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om principper for den interne allokering af 

videnskabelige stillinger til institutter 

3)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om forslag til udviklingskontrakt  

4)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om sager vedrørende den akademiske organisering, 

herunder om oprettelse og nedlæggelse af institutter og om hvilke uddannelser, der skal 

udbydes  

5)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om centrale strategiske forsknings‐ og 

uddannelsesområder og planer for videnudveksling  

6)     Akademisk råd påser, at bestemmelsen om forskningsfrihed og videnskabsetik i § 1, stk. 

2, efterleves 

7)    Akademisk råd udtaler sig til rektor i spørgsmål vedrørende forskningsfrihed, 

forskningsintegritet, videnskabelig etik og god videnskabelig praksis 

8)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om kvalitet og relevans i CBS’ samlede uddannelses‐

portefølje 

9)     Akademisk råd udtaler sig til rektor om sammensætning af en komité, der skal afsøge 

mulighederne for en evt. kaldelse til en videnskabelig stilling 

10)   Akademisk råd indstiller til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal 

bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger  

11)   Akademisk råd tildeler ph.d.‐, doktor‐, og æresdoktorgraderæresdoktorgrader 

12)   Akademisk råd indstiller til rektor om sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal 

bedømme personer, der foreslås tildelt titlen som adjungeret professor 
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13)   Akademisk råd medvirker ved udpegning af medlemmer til indstillingsorgan og ud‐

pegningsorgan, der skal udpege eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 4 og 5. 

Stk. 3. Akademisk råd kan i øvrigt udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig 

betydning for CBS’ virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor 

forelægger.   

Stk. 4. Akademisk råd orienterer én gang årligt bestyrelsen om arbejdet i Akademisk råd. 

§ 10. Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om akademisk råds arbejde, jf. stk. .2.  

Stk. 2. Møderne i akademisk råd er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis 

det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Alle 

personsager, sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller 

tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af 

lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, skal behandles for lukkede 

døre. 

Stk. 3. Akademisk råds mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres 

offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens 

bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, må dog ikke offentliggøres. Sager, der 

behandles for lukkede døre, jf. Stk. 2. For møderne i Akademisk Råd samt for Akademisk Råds 

mødemateriale gælder tilsvarende bestemmelser, som anført for bestyrelsen i § 3, stk. 2‐6. 

Stk. 3stk. 2, kan undtages for offentlighed, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller 

omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 

Stk. 4.  Akademisk Råd kan nedsætte udvalg og delegere opgaver til disse. Udvalg med 

besluttende kompetence kan kun bestå af medlemmer af Akademisk Råd og skal have 

samme forholdsmæssige sammensætning som rådet, jf. § 11, stk. 1. 

Stk. 54. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den 

standardforretningsorden, som fastsættes af rektor, jf. § 6, stk. 3, nr. 12). 

§ 11. Akademisk råd består af 13 medlemmer: rektor er født medlem, 9 medlemmer er valgt 

af og blandt det videnskabelige personale herunder ansatte ph.d.‐studerende og 3 medlem‐

mer er valgt af og blandt de studerende. 

Stk. 2. Repræsentanterne for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.‐

studerende, vælges af og blandt det videnskabelige personale for en periode på 3 år. 

Repræsentanterne for de studerende vælges af og blandt de studerende for en periode på 1 

år. Valgene afholdes efter reglerne i kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får et medlem varigt 

forfald, indtræder en suppleant efter reglerne i § 29, stk. 1 og 2. 

Stk. 3. Der vælges for en periode på 3 år af og blandt det teknisk‐administrative personale 2 

observatører, der deltager i rådets møder med taleret men uden stemmeret. 

Stk. 4. Akademisk råd vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Er der 

kun opstillet én kandidat til en post erklæres vedkommende for valgt. Er der opstillet to 

kandidater afgøres valget ved almindeligt stemmeflertal. Er der opstillet mere end to 
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kandidater og ingen af disse opnår mindst halvdelen af de afgivne stemmer, stemmes der på 

ny mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer. 

 

Dekaner 

§ 12. CBS’ forskningsvirksomhed, herunder forskningsformidling, ledes af en dekan for 

forskningsanliggender. CBS’ uddannelsesvirksomhed ledes af en dekan for uddannelses‐

anliggender.  

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

 

Institutter og institutledere 

§ 13. CBS’ forskning foregår normalt ved institutter. Institutter leverer undervisning til CBS’ 

uddannelser inden for deres fagområde. 

Stk. 2. Institutter oprettes og nedlægges af rektor inden for de retningslinjer, som bestyrelsen 

har fastlagt for CBS’ organisation, langsigtede virksomhed og udvikling, jf. § 2, stk. 1, og efter 

høring af Akademisk Råd, jf. § 9, stk. 2, nr. 4).    

§ 14. Hvert institut ledes af en institutleder, der ansættes af rektor, jf. § 6, stk. 4, nr. 1). 

Institutlederen varetager efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5, instituttets daglige 

ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver, i dialog med instituttets 

medarbejdere og de studerende. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets 

forskning og undervisning og skal med inddragelse af studienævn og studieledere følge op på 

evaluering af uddannelse og undervisning. 

Stk. 2. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed og forsker frit inden for universite‐

tets forskningsstrategiske rammer, der dækker hele universitetets profil. Institutlederen kan 

dog efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5, pålægge medarbejdere ved instituttet at løse 

bestemte opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver 

i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed. 

Stk. 3. Institutlederen skal efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5, godkende medarbej‐

deres aftaler om varetagelse af eksternt finansierede forskningsprojekter, jf. tillige § 6, stk. 3, 

nr. 9). 

Stk. 4. Institutlederen kan efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5, udpege viceinstitut‐

ledere og forskningsledere og uddelegere ledelsesopgaver til disse. Udpeges mere end én 

viceinstitutleder, udpeges en af disse som den, der træder i institutlederens sted ved dennes 

forfald. Den stedfortrædende viceinstitutleder kan maksimalt beklæde posten som institut‐

leder i 3 måneder uden at være konstitueret af rektor. 

§ 15. Institutlederen har pligt til at inddrage medarbejderne i spørgsmål af central betydning 

for instituttets udvikling og drift.  

Stk. 2. For at fremme dialog og medinddragelse, jf. stk. 1, og § 14, stk. 1, skal der på 

instituttet etableres et eller flere faste samarbejdsorganer med deltagelse af institutlederen 



Version 3, 29. februar5, 23. maj 2012 

11 
 

og medarbejdere på instituttet. Rektor har ansvar for at fastsætte de nærmere bestemmelser 

om samarbejdsorganets (eller ‐organernes) opgaver, etablering og sammensætning, jf. § 6, 

stk. 3, nr. 12). 

 

Studienævn, studienævnsformænd og studieledere 

§ 16. Der nedsættes studienævn for CBS’ uddannelser. Der kan nedsættes studienævn for en 

enkelt uddannelse, for dele af en uddannelse og studienævn fælles for flere uddannelser. 

Stk. 2. Studienævnsstrukturen fastlægges af rektor inden for de retningslinjer, som 

bestyrelsen har fastlagt for CBS’ organisation, langsigtede virksomhed og udvikling, jf. § 2, 

stk. 1. 

§ 17. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af 

uddannelse og undervisning, herunder  

1)     at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af 

uddannelses‐ og undervisningsevalueringer  

2)     at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri  

3)     at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden 

bedømmelse, der indgår i eksamen 

4)     at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation  

5)     at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og 

undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, 

rektor bemyndiger hertil, forelægger. 

6)     at afholde årlige møder med repræsentanter for de institutter, der leverer undervisning 

til den eller de uddannelser, der henhører under studienævnet. 

Stk. 2. Studienævnet vælger af sin midte blandt det videnskabelige personale en formand og 

blandt de studerende en næstformand. Formand og næstformand godkendes af rektor, jf. § 

6, stk. 4, nr. 2).  

 Stk. 3. Studienævnet indstiller en eller flere studieledere til rektor, jf. § 6, stk. 4, nr. 3). 

Studielederen skal være en fastansat, videnskabelig medarbejder. (lektor eller professor).  

Stk. 4. Studienævnet kan nedsætte udvalg og delegere opgaver til disse. Udvalg med 

besluttende kompetence kan kun bestå af medlemmer af studienævnet og skal have samme 

forholdsmæssige sammensætning som studienævnet, jf. § 18, stk. 1. 

Stk. 5. Studienævnet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den 

standardforretningsorden, som fastsættes af rektor, jf. § 6, stk. 3, nr. 12). 

§ 18. Rektor nedsætter studienævn og fastsætter antallet af medlemmer i de enkelte studie‐

nævn, dog mindst 4 og højst 10 medlemmer. Hvert studienævn består af et lige stort antal 

repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende.  

Stk. 2. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges af og blandt det 

videnskabelige personale for en periode på 4 år. Repræsentanterne for de studerende vælges 
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af og blandt de studerende for en periode på 1 år. Valgene afholdes efter reglerne i kapitel 3. 

Genvalg kan finde sted. Får et medlem varigt forfald, indtræder en suppleant efter reglerne i 

§ 29, stk. 1 og 2.  

§ 19. Studielederen har efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5, til opgave i samarbejde 

med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og 

anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Studielederen godkender efter bemyndigelse fra 

rektor, jf. § 6, stk. 5, opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i 

tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende. 

§ 20. I masterstudienævn for masteruddannelser, der udbydes i samarbejde med andre 

universiteter eller med uddannelsesinstitutioner, kan repræsentanterne for det 

videnskabelige personale også bestå af henholdsvis videnskabeligt personale eller af 

undervisere fra disse institutioner. 

 

Ph.d.‐skoler, ph.d.‐skoleleder og ph.d.‐udvalg 

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

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

forankring ved ét af de deltagende universiteter.  

Stk. 3. Såfremt rektor beslutter at oprette ph.d.‐skoler i samarbejde med andre universiteter, 

jf. universitetslovens § 16b, stk. 4, skal der mellem rektor, og de ligeledes kompetente på 

samarbejdsuniversiteter, træffes aftale om de nærmere regler for udpegning af ph.d.‐

skoleleder og sammensætning af ph.d.‐udvalg, jf. §§ 22 og 23.  

§ 22. Rektor udpeger og afsætter en ph.d.‐skoleleder for hver ph.d.‐skole. Ph.d.‐skolelederen 

skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.‐uddannelse. Rektor 

indhenter fornøden rådgivning, således at udpegningsproceduren sikrer, at ph.d.‐

skolelederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet.  

Stk. 2. Ph.d.‐skolelederen udpeger efter bemyndigelse fra rektor, jf.§ 5, stk. 6, ph.d.‐vejledere 

efter regler fastsat i studieordningen.interne regler. Ph.d.‐skolelederen godkender ph.d.‐

studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.‐

udvalget 

Stk. 3. Ph.d.‐skolelederen forestår efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 5, stk. 6, med 

inddragelse af ph.d.‐udvalget planlægning af skolens uddannelse, herunder internationale 

ophold. 

Stk. 4. Ph.d.‐skolelederen forestår efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 5, stk. 6, med 

inddragelse af ph.d.‐udvalget løbende evalueringer af skolens aktiviteter. Ph.d.‐skolelederen 

indstiller til rektor om opfølgning på disse evalueringer. Evalueringer og opfølgningsplaner 

skal offentliggøres. 



Version 3, 29. februar5, 23. maj 2012 

13 
 

§ 23. Rektor nedsætter ph.d.‐udvalg og fastsætter antallet af medlemmer i de enkelte ph.d.‐

udvalg, dog mindst 4 og højst 12 medlemmer. Hvert ph.d.‐udvalg består af et lige stort antal 

repræsentanter for det videnskabelige personale og de ph.d.‐studerende. 

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

fra det pågældende udvalg. 

Stk. 3. Ph.d.‐udvalget har bl.a. følgende opgaver:  

1)     At indstille formand blandt ph.d.‐udvalgets videnskabelige personale og eventuel 

næstformand blandt ph.d.‐udvalgets studerende til rektor  

2)     At indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til rektor  

3)     At godkende ph.d.‐kurser  

4)     At udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.‐skolen, herunder ph.d.‐

vejledning, til ph.d.‐skolelederen  

5)     At udtale sig om evaluering af ph.d.‐uddannelse og ‐vejledning, herunder internationale 

evalueringer af ph.d.‐skolerne, til ph.d.‐skolelederen  

6)     At godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation  

7)     At udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.‐uddannelse og ‐

vejledning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger. 

Stk. 4. Ph.d.‐udvalget kan nedsætte underudvalg og delegere opgaver til disse. Udvalg med 

besluttende kompetence kan kun bestå af medlemmer af ph.d.‐udvalget og skal have samme 

forholdsmæssige sammensætning som ph.d.‐udvalget, jf. stk. 1. 

Stk. 5. Ph.d.‐udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af en 

standardforretningsorden, som fastsættes af rektor, jf. § 6, stk. 3, nr. 12). 

Stk. 6. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges af og blandt det viden‐

skabelige personale for en periode på 4 år. Repræsentanterne for de ph.d.‐studerende 

vælges af og blandt de ph.d.‐studerende for en periode på 1 år. Valg til ph.d.‐udvalg afholdes 

sammen med valg til CBS’ øvrige kollegiale organer efter reglerne i kapitel 3. Genvalg kan 

finde sted. Får et medlem varigt forfald, indtræder en suppleant efter reglerne i § 29, stk. 1 

og 2. 

 

Aftagerpaneler 

§ 24. Rektor nedsætter et antal aftagerpaneler, således at de tilsammen dækker CBS’ 

portefølje af uddannelser og at enhver uddannelse er knyttet til ét aftagerpanel. 

Stk. 2. Aftagerpanelerne har til opgave: 

1) At sikre en løbende dialog med uddannelsens væsentligste aftagere om uddannelsernes 

kvalitet og relevans for samfundet 

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

eksisterende uddannelser 

3) At udtale sig i forbindelse med udvikling af nye undervisnings‐ og prøveformer 
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4) At  drøfte andre væsentlige uddannelsesstrategiske anliggender, som 

dekanenuniversitetet forelægger 

Aftagerpanelerne kan udover de ovennævnte opgaver afgive udtalelse og stille forslag om 

alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. 

Stk. 3. Aftagerpanelerne sammensættes af udefra kommendeudefrakommende medlemmer, 

der tilsammen har erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet, og med de 

ansættelsesområder som de uddannelser, som panelet dækker, jf. stk. 1, giver adgang til. Et 

aftagerpanel består af mellem 7 og 12 medlemmer. 

 

Kapitel 3 ‐ Valgbestemmelser 

Valgstyrelse 

§ 25. Til at forestå valg til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 1 og 7, til akademisk råd, jf. § 11, stk. 1 og 2, 

til studienævnene, jf. § 18, stk. 1 og 2, og til ph.d.‐udvalg, § 23, stk. 1 og 6, nedsætter rektor 

en valgstyrelse bestående af repræsentanter for de i § 28 nævnte valggrupper. Rektor 

udpeger formanden for valgstyrelsen.  

Stk. 2. Valgstyrelsen forestår på rektors vegne valgets tilrettelæggelse og afholdelse og påser, 

at reglerne for valget, jf. § 26 overholdes. Valgstyrelsen drager omsorg for, at der sker 

information om valget, herunder offentliggørelse af valgcirkulæret, jf. § 26.  

 

Valgregler 

§ 26. Rektor fastsætter i et valgcirkulære nærmere regler om valgrettens udøvelse, valgets 

afholdelse og opgørelse. Valgcirkulæret fastsættes efter indstilling fra valgstyrelsen. 

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

valgforbund. 

§ 28. De valgberettigede opdeles i tre valggrupper:  

Valggruppe I      Består af professorer, lektorer (med eller uden forskningspligt), adjunkter, 
ph.d‐studerende, der er fuldtidsansatte ved CBS,ph.d‐studerende samt 
andre, der er ansat ved CBS efter en videnskabelig bedømmelse og er ansat 
med et gennemsnitligt timetal på mindst 20 timer pr. uge.  

Valggruppe II     Består af teknisk og administrativt personale, ansat med en ugentlig 
arbejdstid på mindst 15 timer.  

Valggruppe III    Består af studerende. Det kan i valgreglerne fastsættes, at studerende, der 
kun er kortvarigt indskrevet ved CBS, eller som er indskrevet for væsentligt 
mindre end halvdelen af et fuldtids studieforløb, ikke har stemmeret.  

Stk. 2. Stemmeret og valgbarhed kan kun gøres gældende inden for én valggruppe. I 

valgcirkulæret fastsættes regler om option i tilfælde af, at nogen har tilknytning til mere end 

én valggruppe, jf. dog stk. 3.  

Stk. 3. Ved valg til ph.d.‐udvalg betragtes ph.d.‐studerende som tilhørende valggruppe III.  
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§ 29. Såfremt et valgt medlem af bestyrelsen eller de kollegiale organer mister sin valgbarhed 

eller med lovlig grund nedlægger sit hverv, indtræder i dennes sted den suppleant, der har 

nærmest krav herpå efter opgørelsen af sidste ordinære eller ekstraordinære valg. 

Funktionsperioden for det indsupplerede medlem løber til førstkommende ordinære 

valgtermin.  

Stk. 2. Suppleringsvalg udskrives, når et medlem mister sin valgbarhed eller med lovlig grund 

nedlægger sit hverv, og der ikke er valgt en suppleant for den pågældende.  

Stk. 3. Såfremt der i løbet af valgperioden oprettes nye organer, udskrives ekstraordinære 

valg til disse organer. Funktionsperioden for de valgte medlemmer løber da frem til 

førstkommende ordinære valgtermin.  

 

Kapitel 4 ‐ Økonomiske bestemmelser 

§ 30. CBS er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt af budgetvejledningens 

regler for statsfinansierede selvejende institutioner. 

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

Stk. 3. CBS’ regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en 

årsrapport, der omfatter resultatopgørelse, balance og anlægsoversigt. Årsrapporten 

underskrives af bestyrelsen og rektor.  

Stk. 4. CBS’ årsrapport revideres af rigsrevisor i henhold til lov om revision af statens 

regnskaber m.m. og af en institutionsrevisor, jf. bestemmelsen herom i universitetslovens § 

28, stk. 3.  

§ 31. CBS’ likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bekendtgørelse om 

anbringelse og bestyrelse af fondes midler og bestyrelses‐vederlag m.v. . 

Stk. 2. CBS’ værdipapirer skal være noteret på CBS’ navn.navnet Copenhagen Business School  

‐ Handelshøjskolen.  

§ 32. Nedlægger bestyrelsen CBS overgår CBS’ nettoformue til staten, jf. dog stk. 3 og 4.  

Stk. 2. Gaver skænket til CBS overgår til staten, medmindre andet følger af dansk rets 

almindelige regler, jf. dog stk. 3 og 4.  

Stk. 3. Hvis der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes CBS’ nettoformue opgjort 

pr. 31. december 1990 samt gaver skænket i perioden 1. januar 1991 til 30. juni 2003 i form 

af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom til uddannelses‐ og forsknings‐

formål efter bestyrelsens bestemmelse.  

Stk. 4. Hvis der i øvrigt er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes nettoformuen 

opgjort pr. 30. juni 2003 til undervisnings‐ og uddannelsesformål efter ministerens 

bestemmelse. 

 

Kapitel 5 ‐ Andre bestemmelser 
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Særlige aktiviteter 

§ 33. Bestyrelsen kan beslutte at henlægge særlige aktiviteter, herunder internt rettede 

udviklings‐ og kompetencecentre, direkte under rektor. 

 

Forvaltningsbestemmelser og klage 

§ 34. CBS er bl.a. omfattet af den offentlige forvaltning og dermed bl.a. forvaltningsloven, lov 

om offentlighed i forvaltningen, persondataloven, ligestillingsloven og lov om folketingets 

ombudsmand. 

§ 35. Retlige spørgsmål ved CBS’ afgørelser om studerendes forhold kan indbringes for 

ministeren efter regler fastsat af denne, jf. universitetslovens § 34. 

 

Vedtægtsændringer 

§ 36. Beslutning om ændring af vedtægten kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer 

stemmer herfor. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i forretningsordenen. Ændring af 

vedtægten skal godkendes af ministeren, jf. § 2, stk. 2, nr. 2). 

 

Kapitel 6 ‐ Ikrafttrædelses‐ og overgangsbestemmelser 

Ikrafttræden 

§ 37. Vedtægten træder i kraft ved ministerens godkendelse.  

Stk. 2. Med vedtægtens ikrafttræden ophæves den hidtidige vedtægt for CBS i København af 

18. maj 2011.  

 

Vedtaget af bestyrelsen for CBS, den 28. februar 2012 

 

Peter Schütze 

Formand for bestyrelsen 

 

Godkendt af Ministerenministeren for Forskning, Innovationforskning, innovation og 

Videregående Uddannelservideregående uddannelser den  

 

Morten Østergaard 

Uddannelsesminister
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Bilag til CBS’ vedtægt 

Regler for ansættelsesAnsættelses‐ og afskedigelsesprocedurer i stillingerne som rektor, 

prorektor, universitetsdirektør, dekan, biblioteksdirektør og institutleder ved CBS skal følge 

universitetslovens § 29 samt nedenstående regler.  

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

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

tilfældet, samt i vedtægten. 

2.     Den faglige og ledelsesmæssige legitimitet sikres ved at tilrettelægge 

ansættelsesproceduren og herunder sammensætte ansættelsesudvalget således, at 

der kan forventes almindelig tilslutning på CBS til udvalgets indstilling om ansættelse. 

3.     Som dokumentation for, at en ansøger opfylder universitetslovens krav om at være 

en anerkendt forsker, jf. § 2, nr. 1) i lov om forskningsrådgivning m.v, inden for et af 

universitetets fagområder, lægges det til grund, at ansøgeren dels skal have bedrevet 

forskning på et videnskabeligt plan i en årrække og dels skal være bedømt kvalificeret 

af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et 

universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en 

stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution.   

4.     Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, 

nedsætter bestyrelsen hhv. rektor et udvalg, der sammensættes som et 

bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og 

produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker., jf. § 2, nr. 1) i lov om 

forskningsrådgivning m.v. Hvis bestyrelsen hhv. ansættelsesudvalget selv besidder 

samme kompetence som forudsat af et bedømmelsesudvalg, kan bestyrelsen hhv. 

ansættelsesudvalget dog selv foretage bedømmelsen.  

5.      Såfremt en ansøger på grund af manglende videnskabelig aktivitet og produktion på 

forhånd kan udelukkes fra at opfylde kravene, skal der ikke ske en faglig bedømmelse 

af ansøgeren. 

2. Rektor  

1. Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og 

vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 5). 

2. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse godkendes af bestyrelsen, der træffer afgørelse 

om opslagets offentliggørelse i henhold til statens regler herom. Stillingen slås op i 

såvel Danmark som i udlandet. 

3. Bestyrelsen træffer afgørelse om ansættelsesvilkårene under hensyn til statens 

regler herom. 
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4. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et ansættelsesudvalg bestående af 

udefrakommende medlemmer, herunder formanden, samt repræsentanter for det 

videnskabelige og teknisk‐administrative personale og de studerende.  

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre 

samtaler med udvalgte ansøgere og afgive indstilling til bestyrelsen om, hvem der 

skal ansættes som rektor. 

6. Bestyrelsen kan, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 5), 

bringe rektors ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med almindelige 

ansættelses‐ og kontraktlige regler. 

3. Prorektor 

1. Prorektor ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor, jf. 

universitetslovens § 14, stk. 3, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 6). 

2. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra 

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

herom. 

3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor afgørelse om ansættelsesvilkårene 

under hensyn til statens regler herom. 

4. Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg med repræsentanter for de 

udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige og teknisk‐

administrative personale og de studerende. Repræsentanterne for det 

videnskabelige og teknisk ‐administrative personale samt for de studerende udpeges 

efter indstilling fra rektor. 

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre 

samtaler med udvalgte ansøgere og afgive indstilling til rektor om, hvem der skal 

ansættes som prorektor. 

6.      Bestyrelsen kan, jf. universitetslovens § 14, stk. 3, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 6), 

efter indstilling fra rektor bringe prorektors ansættelsesforhold til ophør i 

overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og kontraktlige regler. 

4. Universitetsdirektør  

1.   Universitetsdirektøren ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra 

rektor, jf. universitetslovens § 14, stk. 3, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 5). 

2.  Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra 

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

herom. 

3.   Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor afgørelse om ansættelsesvilkårene 

under hensyn til statens regler herom. 

4.   Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg med repræsentanter for de 

udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige og teknisk‐
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administrative personale og de studerende. Repræsentanterne for det 

videnskabelige og teknisk ‐administrative personale samt for de studerende udpeges 

efter indstilling fra rektor. 

5.   Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre 

samtaler med udvalgte ansøgere og afgive indstilling til rektor om, hvem der skal 

ansættes som universitetsdirektør. 

6.   Bestyrelsen kan, jf. universitetslovens § 14, stk. 3, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 

5), efter indstilling fra rektor bringe universitetsdirektørens ansættelsesforhold til ophør i 

overensstemmelse med almindelige 

5. Dekaner  

1. Dekaner ansættes og afskediges af rektor, jf. vedtægtens § 6, stk. 3, nr. 4). 

2. Rektor udarbejder stillingsopslag og stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om 

opslagets offentliggørelse i henhold til statens regler herom. 

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

herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der ud over rektor består af repræsentanter 

for det videnskabelige og det teknisk‐administrative personale og for de studerende 

samt den anden dekan, jf. § 1112, såfremt denne stilling er besat. I modsat fald 

indgår universitetsdirektøren i stedet for dekanen. Repræsentanterne for det 

videnskabelige, det teknisk‐administrative personale og de studerende udpeges af de 

respektive grupper i Akademisk Råd.   

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre 

samtaler med udvalgte ansøgere og indstille til rektor om, hvem der skal ansættes 

som dekan.  

6. Rektor kan, jf. vedtægtens § 6, stk. 3, nr. 4), bringe dekanens ansættelsesforhold til 

ophør i overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og kontraktlige regler. 

6. Biblioteksdirektør  

1. Biblioteksdirektøren ansættes og afskediges af rektor, jf. vedtægtens § 6, stk. 4, nr. 

1).  

2. Rektor udarbejder stillingsopslag og stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om 

opslagets offentliggørelse i henhold til statens regler herom. 

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

herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der udover rektor består af repræsentanter 

for medarbejderne ved biblioteket samt universitetsdirektøren.  
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5. Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre 

samtaler med udvalgte ansøgere og indstille til rektor om, hvem der skal ansættes 

som biblioteksdirektør.  

6. Rektor kan, jf. vedtægtens § 6, stk. 4, nr. 1), bringe biblioteksdirektørens 

ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og 

kontraktlige regler 

7. Institutledere  

1. Institutledere ansættes og afskediges af rektor, jf. vedtægtens § 6, stk. 4, nr. 1). 

2. Rektor udarbejder stillingsopslag og stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om 

opslagets offentliggørelse i henhold til statens regler herom. 

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

herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der består af repræsentanter for de 

videnskabelige og teknisk‐administrative medarbejdere ved instituttet, en 

institutleder fra et andet institut samt en studenterrepræsentant. Repræsentanterne 

for de videnskabelige og teknisk‐administrative medarbejdere udpeges af 

medarbejderne på instituttet, efter en procedure fastsat af rektor. Institutlederen 

udpeges af rektor. Den studerende udpeges af de studerende i Akademisk Råd.  

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre 

samtaler med udvalgte ansøgere og indstille til rektor om, hvem der skal ansættes 

som institutleder. 

6.5. Rektor kan, jf. vedtægtens § 6, stk. 4, nr. 1), bringe institutlederens 

ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og 

kontraktlige regler. 



 

 

 

Implementering af CBS’ ny vedtægt 
 
CBS’ nye vedtægt indeholde en række nyskabelser som skal implementeres, 
når vedtægten er godkendt. Nedenfor oplistes de initiativer, der skal 
implementeres under den myndighed, der har ansvaret herfor. 
 
Bestyrelsen 

 Etablering af indstillings- og udpegningsorgan ifbm. udpegning af 
udefrakommende medlemmer af bestyrelsen 

 Ny forretningsorden for bestyrelsen 
 
Rektor 

 Kodeks for god ledelse 
 Bestemmelser om opgaver, etablering og sammensætning af 

samarbejdsorganer på institutter  
 Konsekvensrettelser valgcirkulære (3 år funktionsperiode i akademisk 

råd mm.) 
 Delegationsskrivelser (rektors bemyndigelse af dekaner, institutledere 

etc.) 
 
Akademisk Råd 

 Ny forretningsorden for Akademisk Råd i lyset af nye opgaver 
 Nye valgprocedurer for valg af formand for Akademisk Råd 

 
Institutter 

 Etablering af samarbejdsorgan 
 
Studienævn 

 Årlige møder (om uddannelseskvalitet) med fagansvarlige på institutter 
 

3. juni 2012 

 

AJP 

 

Anders Jonas Pedersen

Bestyrelsen 

B3-2012 
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Forventninger til årets optag på bachelor- og kandidatuddannelserne 
 
Bacheloruddannelser 
 
Udviklingen i søgningen i Kvote 2 er illustreret nedenfor i summarisk form.  
 
Udvikling i Kvote 2 ansøgningerne 
 

2011 2012 Difference 

Uddannelse I alt 1. prio. I alt 1. prio. I alt 1. prio.

I alt, økonomi 5.229 1.997 5.412 2.089 3,50% 4,61%

I alt, sprog 1.547 445 1.626 457 5,11% 2,70%

Total 6.776 2.442 7.038 2.546 3,87% 4,26%

 
 
Søgningen i Kvote 2 danner udgangspunkt for fastlæggelse af antallet af udbudte pladser 
under skyldig hensyntagen til bl.a. de fysiske rammer samt den tilgængelige undervis-
ningskapacitet. 
 
CBS har på baggrund af ovenstående søgningstal fastsat årets studiepladser som illu-
streret nedenfor. 
 
Udviklingen i udbudte studiepladser 
 

Udbudte pladser 2011 Udbudte pladser 2012 Difference 

Uddannelse Pladser Standby Pladser Standby Pladser Standby

I alt, økonomi 1.895 400 2.065 255 8,97% -36,25%

I alt, sprog 550 90 560 90 1,82% 0,00%

Total 2.445 490  2.625 345  7,36% -29,59%

 
Ministeriet har i 2012 tilbudt de enkelte universiteter at øge optaget gennem Kvote 2 – et 
tilbud som CBS har taget imod. Det betyder, at vi på alle de dansksprogede bachelorud-
dannelser i år vil optage 20 pct. gennem Kvote 2 og kun 80 pct. gennem Kvote 1 (hvor 
det alene er kvotienten i den adgangsgivende uddannelse, der bestemmer om en ansø-
ger bliver tilbudt en studieplads), ligesom vi også har fået tilladelse til at øge Kvote 2 op-
taget på en række af vores engelsksprogede uddannelser. 
 

1. juni 2012 

 

AJH 

 

Annette Juhl Hansen 

Studie IT-chef 

Dir. tlf.: 38 15 27 03 

ajh.sts@cbs.dk 
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Et større optag i Kvote 2 vil alt andet lige påvirke den kvotient, der skal til for at blive op-
taget på en uddannelse på CBS, hvorfor CBS må forvente at der vil ske en stigning i den 
kvotient, der skal til for at blive tilbudt en studieplads. 
 
Nedenfor er illustreret, hvilken kvotient der skulle til i 2010 og 2011 for at blive tilbudt en 
studieplads. 
 

  2011 2010 

  Adgang Standby Adgang Standby 

HA 7,6 6,9 7,2 6,5 

BSc International Business 11,2 10,8 

HA(it.) 6,9 6,3 5,9 5,0 

HA(jur.) 7,6 6,8 6,8 6,1 

HA(mat.) 6,5 5,0 5,2 alle 

HA(fil.) 7,7 6,6 7,2 6,0 

HA(kom.) 8,8 8,1 8,5 8,0 

HA(psyk.) 8,6 8,0 8,4 7,7 

BSc International Politics (HA(pol.)) 10,5 10,2 10,3 9,3 

BSc Service Management 8,1 7,0 8,3 6,3 

BSc Business, Language and Culture (BLC) 8,9 alle 8,4 alle 

Asian Studies Programme 6,5 (japansk); 9,1 (kinesisk) alle (japansk); alle (kinesisk) 

BSc Sociology (HA(soc.)) 8,7 8,0 8,8 7,2 

          

BA in Inf. Management 6,7 6,2 6,3 alle 

Engelsk/Kommunikation (EOK) 7,0 6,7 6,9 6,1 

Sprog/Interkult.markedskomm. (IMK) 8,4 8,1 7,9 7,4 

Sprog/Eur.studier 6,9 6,5 6,9 6,1 

Sprog/Amr.studier 7,6 7,1 6,9 6,4 

 
Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at sige præcist, hvor kvotienterne vil lande i 
2012, men på to uddannelser må det antages at kvotienten kommer tæt på 12,0 – BSc 
International Business and BSc International Business and Politics. 
 
Begge uddannelser har haft høje kvotienter de seneste år og tilladelsen til at øge optaget 
i Kvote 2 på begge disse uddannelser fra 25 pct. i 2011 til 35 pct. i 2012 vil, selvom vi har 
øget antallet af pladser en smule på begge uddannelser, alt andet lige presse kvotienten 
yderligere i vejret. 
 
Kandidatuddannelser 
 
På CBS’ kandidatuddannelser er der frit optag på alle uddannelser med undtagelse af 
cand.merc. og cand.soc. Antallet af pladser på cand.merc. er fastsat til maksimum 1.400 
studerende.  
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Nedenfor er vist udviklingen i ansøgningerne til kandidatuddannelserne og det ses her at 
der igen fra 2011 til 2012 er en stigning i ansøgningen til næsten samtlige uddannelser. 
 
Tabellen viser kun ansøgere, der har søgt den pågældende kandidatuddannelse som sin 
1. prioritet. 
 

            
  Uddannelse 2011 2012 Afvigelse   
    
  Cand.merc. 3138 3404 8,48%   
  Cand.merc.(it.) 147 160 8,84%   
  Cand.merc.(fil.) 24 29 20,83%   
  Cand.merc.(jur.) 92 142 54,35%   
  Cand.merc.(kom.) 109 203 86,24%   
  Cand.merc.(mat.) 68 49 -27,94%   
  Cand.merc.(psyk.) 69 78 13,04%   
  Cand.merc.aud. 243 365 50,21%   
  Cand.soc. 631 695 10,14%   
  Cand.merc.int. 216 235 8,80%   
  Cand.merc.(pol.) 250 294 17,60%   
  Cand.oecon. / ELITE 220 275 25,00%   
  Cand.merc.(bio.) na 17   
    
  Cand.ling.merc. / IBC na 113   
  Cand.ling.merc. 315 191 -39,37%   
    
  I alt 5522 6250 13,18%   

            

 
Det ses af ovenstående tabel, at også kandidatuddannelserne er med til at sætte et øget 
pres på både lokaler og undervisere, idet det må formodes at stigningen i søgningen vil 
afspejles i en tilsvarende stigning i antallet af optagne kandidatstuderende. 
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Til bestyrelsen, ultimo maj 2012

Status 
‐ Porcelænshave‐lejemålene
‐ Likviditetsanbringelse
‐ Låneomlægning
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Porcelænshave-lejemålene

• Bestyrelsen har på sit april-møde bemyndiget direktionen til sammen med FUHU 
at afklare rammerne for såvel en fremtidig langsigtet lejeaftale som et køb af 
Porcelænshave-lejemålene.

• Efter konsultation af Bygningsstyrelsen og FUHU er KPMG valgt som uafhængig 
valuar mhp. at fastætte hhv. en leje- og en købspris.  

• Der pågår dialog mellem FUHU og CBS på den ene side og CBS og Bygnings-
styrelsen på den anden side for at fastsætte de nærmere forudsætninger for 
vurderingen. Bygningsstyrelsen er inddraget for at sikre, at de vurderingsmæssige 
forudsætninger for aktstykkebehandlingen er opfyldt.

• Vurderingen forventes at foreligge efter sommerferien. Herefter vil bestyrelsen 
blive forelagt endelig indstilling om hhv. køb (inkl. finansieringsforslag i tilfælde af 
køb) eller fortsat leje af Porcelænshave-lejemålene.  

• Herefter skal et aktstykke godkendes af Undervisningsministeriet, 
Finansministeriet og Folketingets Finansudvalg. Uddannelsesministeriet har stillet 
sig positiv overfor et køb, såfremt der kan opstilles en god business case herfor.
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Likviditetsanbringelse

• Bestyrelsen tiltrådte i april direktionens forslag til anbringelse af CBS’ 
overskydende likviditet i danske stats- og realkreditobligationer. 

• Opgaven har være annonceret, da bidragssatsen over en 3-årig periode ikke 
kunne udelukkes at overstige 500.000 kr. 8 finansielle aktører tilkendegav 
interesse for annonceringen. Heraf anmodede 6 finansielle aktører om deltagelse 
og 3 af disse er blevet prækvalificeret primært på baggrund af en vurdering af 
soliditetsgrad og omsætning, herunder omsætning på den efterspurgte ydelse.

• Annonceringen forventes afgjort inden bestyrelsesmødet den 11. juni, hvorefter 
midlerne vil blive anbragt. Direktionen kan orientere mundtligt om forløbet.   
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Låneomlægning

• Bestyrelsen tiltrådte på april-mødet, at CBS beholder sit nuværende mix af stats-
og realkreditlån i sin bygningsmasse. Direktionen fik mandat til at omlægge 
fastforrentede lån til tilsvarende med samme løbetid, hvis der ses en gevinst. 

• Kun for det største fastforrentede lån i Solbjerg Plads 3 (obligationsrestgæld 236,5 
mio. kr.) og for et lille lån i vandværksgrunden (P. Andersens vej 19, 
obligationsrestgæld 6,0 mio. kr.) vil omlægning til nye 3 pct./3,5 pct. lån resultere i 
lavere årlig ydelse.  

• Statens Administration under Finansministeriet har netop godkendt, at disse lån 
kan omlægges. Godkendelsen er påkrævet, idet de samme ejendomme også er 
finansieret ved statslån.

• CBS har bedt  tre realkreditselskaber om tilbud på omkostninger ved omlægning 
af de to lån og bidragsprocenter på de nye lån. 

• Direktionen kan mundtligt orientere om status på processen og muligheden for 
gevinst.
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Singapore Statement on Research Integrity

Preamble. The value and benefits of research are vitally dependent on the integrity of research.  While 
there can be and are national and disciplinary differences in the way research is organized and 
conducted, there are also principles and professional responsibilities that are fundamental to the 
integrity of research wherever it is undertaken.

1. Integrity:  Researchers should take responsibility for the 
trustworthiness of their research.

2. Adherence to Regulations: Researchers should be aware 
of and adhere to regulations and policies related to research.

3. Research Methods: Researchers should employ 
appropriate research methods, base conclusions on critical 
analysis of the evidence and report findings and 
interpretations fully and objectively.

4. Research Records: Researchers should keep clear, accurate 
records of all research in ways that will allow verification and 
replication of their work by others.

5. Research Findings: Researchers should share data and 
findings openly and promptly, as soon as they have had an 
opportunity to establish priority and ownership claims.

6. Authorship: Researchers should take responsibility for 
their contributions to all publications, funding applications, 
reports and other representations of their research. Lists of 
authors should include all those and only those who meet 
applicable authorship criteria.

7. Publication Acknowledgement: Researchers should 
acknowledge in publications the names and roles of those 
who made significant contributions to the research, 
including writers, funders, sponsors, and others, but do not 
meet authorship criteria.

8. Peer Review: Researchers should provide fair, prompt and 
rigorous evaluations and respect confidentiality when 
reviewing others' work.

9. Conflict of Interest: Researchers should disclose financial 
and other conflicts of interest that could compromise the 
trustworthiness of their work in research proposals, 
publications and public communications as well as in all 
review activities.

10. Public Communication: Researchers should limit 
professional comments to their recognized expertise 
when engaged in public discussions about the 
application and importance of research findings and 
clearly distinguish professional comments from opinions 
based on personal views.

11. Reporting Irresponsible Research Practices: 
Researchers should report to the appropriate authorities 
any suspected research misconduct, including 
fabrication, falsification or plagiarism, and other 
irresponsible research practices that undermine the 
trustworthiness of research, such as carelessness, 
improperly listing authors, failing to report conflicting 
data, or the use of misleading analytical methods.

12. Responding to Irresponsible Research Practices: 
Research institutions, as well as journals, professional 
organizations and agencies that have commitments to 
research, should have procedures for responding to 
allegations of misconduct and other irresponsible 
research practices and for protecting those who report 
such behavior in good faith. When misconduct or other 
irresponsible research practice is confirmed, appropriate 
actions should be taken promptly, including correcting 
the research record.

13. Research Environments: Research institutions should 
create and sustain environments that encourage integrity 
through education, clear policies, and reasonable 
standards for advancement, while fostering work 
environments that support research integrity.

14. Societal Considerations: Researchers and research 
institutions should recognize that they have an ethical 
obligation to weigh societal benefits against risks 
inherent in their work.

RESPONSIBILITIES

PRINCIPLES

Honesty in all aspects of research

Accountability in the conduct of research

Professional courtesy and fairness in working with others

Good stewardship of research on behalf of others

The Singapore Statement on Research Integrity was developed as part of the 2nd World Conference on Research Integrity, 21-24 July 2010, in Singapore, as a global guide to the responsible 
conduct of research.  It is not a regulatory document and does not represent the official policies of the countries and organizations that funded and/or participated in the Conference.  For 

official policies, guidance, and regulations relating to research integrity, appropriate national bodies and organizations should be consulted. Available at:  www.singaporestatement.org
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Good Research Communication Practice at CBS 
 
Research communication and knowledge sharing with wider society are an integral 
and important part of CBS’ operation as a public university. CBS wishes to 
encourage researchers to disseminate research knowledge and to engage in public 
debate by using their academic knowledge to engage with business and societal 
issues. This memorandum is intended to clarify the CBS position regarding good 
practice for research communication and participation in public debate.  
 
CBS’ general position with respect to overall legislation and ethics will be in 
accordance with the regulations in the University Act and the principle of freedom of 
speech in the Danish Constitution (Grundlov).  
 
Furthermore, CBS supports the principles and responsibilities of The Singapore 
Statement on Research Integrity, 2010 (attached). Specifically, Clause 10 of this 
Statement declares: ‘Researchers should limit professional comments to their 
recognized expertise when engaged in public discussions about the application and 
importance of research findings and clearly distinguish professional comments from 
opinions based on personal views.’ 
  
Accordingly, a researcher is only an expert on topics covered by his/her research 
expertise, thus in areas in which the researcher is engaged professionally. 
 
Therefore, it must be made clear in public statements (especially when CBS 
affiliation is being claimed) whether the researcher engages in debate either as a 
professional academic employed at CBS or as a private person. By researcher, 
CBS means: Full Professors, Associate Professors, Senior adviser, Assistant 
Professors, Post.docs. and PhD students. With regard to responsibilities CBS 
emphasizes that: 
 

 The individual researcher is responsible for making a clear distinction 
between his/her roles as an academic expert and as a personal opinion- 
maker in each case of public communication (for instance when being 
interviewed, publishing articles and opinions, blogs).  

 The Head of Department is responsible for ensuring that researchers within 
the relevant department act according to CBS’s good practices for research 
communication and participation in public debates. Cases of misconduct 
must be addressed by the Head of Department. 

 The Dean of Research is responsible for undertaking an annual status 
report with heads of departments regarding research communication, 
including a review of local practices and the handling of cases of 
misconduct. The Dean of Research will establish a committee which will 
conduct an annual research communication review.   

 Academic Council has special responsibility for issues of freedom of 
research and research ethics. Academic Council advises the President 
(rektor) on research freedom, research integrity, research ethics and good 
scientific practice.  

 
In order to support heads of departments and individual researchers on matters of 
professional communication, CBS will offer a competence development course 
‘Meet the Press’. If further clarification is needed concerning these general 
principles, colleagues should contact Patrick Gram, Office of External Affairs, CBS 
Communication or Vice Dean of Research Communication, Flemming Poulfelt.
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