
 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - 
BESLUTNING 
 
a. Godkendelse af dagsorden 
Der er ingen lukkede punkter på dagsordenen, dog vil bilag 2.1 (Internt positionspapir…) ikke være 
offentligt tilgængeligt, da der er tale om et internt udkast til politisk positionspapir, jf. vedtægtens § 3, stk. 2.  
 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen godkender dagsordenen 
 
Bilag: 
1.1 Forslag til dagsorden 
1.2 Bilagsoversigt  
 
b. Godkendelse af referat 
Der er ikke rettelser i det endelige referat af bestyrelsesmødet d. 11. april ift. det tidligere udsendte udkast.  
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen underskriver referatet på mødet 
 
Bilag: 
1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde d. 11. april 2014 
 

 
 
Emner på kommende bestyrelsesmøde d. 3. september 2014: 
 

- Q2 budgetopfølgning 
- Afrapportering ligestillingshandlingsplan 
- Temadrøftelse 
- Udviklingskontrakt 2015-2017 
- CBS efteruddannelse – strategi og opfølgning på forretningsområde 
- Orientering om signaler i FFL + søgning/optag 
- Status arkitektkonkurrence – afrapportering på 1. fase af konkurrence 
- Aktivitetsrapport 
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Bestyrelsen  
 

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 11. APRIL 2014  
 
Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dyb-
vad, Lisbet Thyge Frandsen, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, 
David Lando, Anne Marie Larsen, Jakob Ravn og Morten Thanning 
Vendelø. 
 
Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, 
uddannelsesdekan Jan Molin, og universitetsdirektør Peter Jonasson Peder-
sen. 
 
Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen. 
 
Gæster: Borgmester Jørgen Glenthøj, Campusdirektør Rene Steffensen, 
Plan- og Bygningschef Lisbeth Røgind, Henning Larsen Architects A/S 
(ved nn og nn).  
 
 
1. Campus tour 1 - orientering 
 
Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj og campusdirektør Rene 
Steffensen deltog i campusturen. 
 
Eftersom udviklingen af Campus har været og vil være et væsentligt 
bestyrelsestema de kommende år har formandskabet ønsket at bestyrelsen 
over en række møder præsenteres for dels CBS’ eksisterende 
campusfaciliteter og dels projekt og planer for udbygning af Campus på 
Solbjerg Plads. 
 
Bestyrelsen besøgte derfor først CBS’ eksamenshal ved Øresund 
Metrostation på Amager, der blev etableret i 2012 med henblik på at opnå 
stordriftsfordele og forenkle eksamensprocesserne for både studerende og 
administration. Eksamenshallen administreres af CBS’ lokale-og 
konferenceservice, hvis afdelingsleder fortalte bestyrelsen om 
eksamenshallens funktion, data for brugen af eksamenshallen, samt 
perspektiverne for fuld overgang til digitalisering af alle led i 
eksamenshandlingen. CBS forventer at indførelsen af en tværuniversitær 
digital eksamensplatform vil blive indfaset i 2015.  
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Bestyrelsen besøgte herefter Flintholm Auditorierne ved Flintholm 
Metrostation, der blev taget i brug i 2013. Flintholm er et midlertidigt 
lejemål (5 år), der giver nødvendig kapacitet frem mod etableringen af en 
egentlig campus-udbygning. 
 
Lisbeth Røgind, arkitekt og Plan- og Bygningschef på CBS førte på 
Flintholm bestyrelsen igennem en præsentation af: 

- Flintholm auditorierne 
- Formål og vision for CBS Graduate House (v. uddannelsesdekan 

Jan Molin), der etableres i det tidligere Hamlet privathospital i 
Nimbusparken i 2015, og bliver samlingssted for cand.merc-
studierne på CBS. 

- CBS’ Campus Plan for 2020   
 
I forbindelse med CBS’ Campus Plan for 2020 blev bestyrelsen præsenteret 
for byrumsanalyse og volumenstudier (ved Henning Larsen Architects) for 
Solbjerg Plads, der er udarbejdet som forarbejde til den 
Masterplankonkurrence, der er udskrevet for området omkring Solbjerg 
Plads i samarbejde med Frederiksberg Kommune, Metroselskabet og 
Realdania. Masterplankonkurrencen udgør første led i en overordnet 
procesplan for en udbygning af campus ved Solbjerg Plads. Procesplanen 
ser overordnet således ud: 

- 2014: Masterplankonkurrence 
- 2015: Tilpasning, lokalplan, programmering af bygninger og 

fundraising 
- 2016: Bygningskonkurrence 
- 2017-2020: Projektering og udførelse 

 
På baggrund af de foreløbige analyser estimerer CBS, at en udbygning på 
godt 30.000 m2 vil koste ca. 1,5 mia. kr. CBS’ finansielle situation fordrer, 
at der skal findes betydelig medfinansiering, såfremt udbygningen skal 
blive en realitet. 
 
Afslutningsvis opsummerede formanden campusturen og de drøftelser, der 
havde været undervejs: 

- Denne første del af en generel indførelse i CBS’ campus havde 
været udbytterig og givende som grundlag for senere drøftelser i 
bestyrelsen om campusudvidelse og optimering 

- Eksamenshallen var et imponerende eksempel på, at 
driftsoptimering og stordriftsfordele kan gå hånd i hånd med 
kvalitets- og serviceforbedringer 

- Byrumsanalyse og volumenstudier havde givet et tydeligt billede 
af, at der er begrænsninger på hvor stor en udbygning området 
kan klare 

- Af hensyn til udviklingen i undervisningsformer, herunder øget 
brug af IKT i undervisningen, måtte fleksibilitet i bygning og 
funktion være et nøgleord for en kommende udbygning. 

- Bestyrelsen får en opdatering, herunder bestyrelsens involvering i 
processen, ved bestyrelsesseminaret i oktober.    
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2. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 
 
a. Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
b. Godkendelse af referat 
Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 27. februar 2014. 
 
3. Bestyrelsens indstillingsorgan – beslutning 
 
På baggrund af en samlet indstilling fra de valgte medlemmer af 
bestyrelsen udpegede den samlede bestyrelse Morten Thanning Vendelø til 
bestyrelsens indstillingsorgan.  
 
4. Opfølgning på bestyrelsesevaluering - drøftelse 
 
Bilag til dette punkt var fortroligt af hensyn til fortrolighed om bestyrelsens 
selvevaluering. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig opfølgningspunkterne i det udsendte notat med 
den tilføjelse, at bestyrelsen ønskede en tilbagevendende drøftelse af 
hvorledes CBS og øvrige universiteter arbejder med innovation og 
udvikling af deres virksomhed, fx i forhold til fremtidens 
uddannelsesbehov, indarbejdet i bestyrelsens årshjul.   
 
5. Det politiske landskab - drøftelse 
 
a. Kvalitetskommissionens første delrapport og b. Optag og dimensionering 
(rektorernes forslag) 
Bestyrelsen behandlede punkt 5.a og 5.b samlet. Et enkelt bilag til punktet 
var fortroligt, da der var tale om materiale fra 3. part.      
 
Uddannelses- og forskningsministerens ”kvalitetskommission” havde 
afgivet sin første delrapport d. 4. april, og rektorerne havde drøftet den ved 
rektorkollegiemøde d. 8. april. Da rapporten blev offentliggjort samme dag 
som bestyrelsesmaterialet blev udsendt, havde der fra daglig ledelses side 
ikke været tid til at udarbejde et holdningsnotat vedr. kommissionens 
anbefalinger. Bestyrelsen tog derfor en åben rundt-om-bordet drøftelse af 
kommissionens anbefalinger baseret på den korte udgave af 
kommissionens rapport og anbefalinger.  
 
Overordnet set fandt bestyrelsen, at kommissionen havde taget fat i en 
relevant problemstilling, der udsprang af en bekymring om, hvorvidt der 
ville være relevant beskæftigelse til den vækst i dimittender fra de 
videregående uddannelser, som vil finde sted de kommende år som følge af 
de seneste års kraftigt øgede optag på de videregående uddannelser. Dog 
fandt bestyrelsen, at ikke alle anbefalinger fra kommissionen var 
tilfredsstillende analytisk underbygget eller ville løse den analyserede 
problemstilling. Omvendt var der en række af anbefalingerne som virkede 
umiddelbart logiske, og som bestyrelsen derfor kunne støtte – afhængigt af 
hvordan de blev implementeret.   
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Som opsummering på bestyrelsens drøftelser bad bestyrelsen direktionen 
udarbejde et positionspapir vedr. CBS’ holdninger til kommissionens 
anbefalinger - med inddragelse af bestyrelsens drøftelser.  
 
c. CBS’ langsigtede finansiering 
Formanden orienterede bestyrelsen om sit møde med Uddannelses- og 
Forskningsministeriets departementschef vedr. CBS’ langsigtede 
finansielle udfordringer. 
 
d. E-business/cand.it   
Bilag til dette punkt var fortroligt af hensyn til fortrolighed om uafklaret 
sagskompleks. 
 
Bestyrelsen tog det udsendte notat til efterretning – dog var der enkelte 
faktuelle ting i notatet bestyrelsen bad direktionen tjekke op på.  
 
6. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt 
   
a. Aktivitetsrapport 
Bestyrelsen tog aktivitetsrapporten til efterretning.  
 
b. Direktionens klummer 
Bestyrelsen tog direktionens klummer til efterretning. 
 
c. Orientering om akkrediteringsbesøg og proces 
Uddannelsesdekanen orienterede om den igangværende nationale 
institutionsakkreditering, hvor CBS havde første besøg af 
akkrediteringspanelet d. 27. og 28. marts. Besøget var forløbet i en god 
atmosfære, og panelet havde indikeret, at de ved deres andet besøg 2.-4. 
juni ville se nærmere på matrixstrukturen, håndteringen af DVIP i 
uddannelserne og CBS’ interne turnusevalueringer.  
 
CBS modtager akkrediteringspanelets rapport i høring i oktober og 
forventer herefter en afgørelse fra akkrediteringsrådet i december. 
 
Bestyrelsen bad om gennemgang af kvalitetssikring i forbindelse med 
censorsystemet ved passende lejlighed. 
 
CBS’ selvevalueringsrapport vil blive udsendt til bestyrelsen. 
 
d. Mundtlige meddelelser 
Formanden og rektor orienterede om de seneste møder i regi af Danske 
Universiteter, samt indtryk fra CBS’ årsfest 2014.   
 
Kommende møder:  
2014: 
Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 13-17 
Onsdag d. 3. september 2014 kl. 13-17 
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Torsdag d. 30. oktober kl. 12 til fredag d. 31. oktober kl. 13, bestyrelses-
seminar 2014 
Onsdag d. 10. december 2014 kl. 13-17 
2015: 
Onsdag d. 25. februar 2015 kl 13-17 
Mandag d. 27. april 2015 kl 13-17 
Onsdag d. 24. juni 2015 kl 13-17 
Torsdag d. 10. september 2015 kl 13-17 
Torsdag d. 22. oktober kl 12 til fredag d. 23. oktober kl. 13, 
bestyrelsesseminar 2015 
Tirsdag d. 15. december 2015 kl 15-21 (inkl. middag). 



 

2. DET POLITISKE LANDSKAB - DRØFTELSE 
 
Under punktet vil rektor og formand orientere (med henblik på drøftelse i bestyrelsen) om 
bevægelser og signaler i ”det politiske landskab” siden sidst, herunder: 

- reaktioner og status på kvalitetsudvalgets anbefalinger 
- ministerielt igangsat konsulentanalyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur 
- rektors møder med politiske ordførere 
- møder i regi af danske universiteter 

 
På bestyrelsesmødet d. 11. april blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et positionspapir vedr.   
Kvalitetsudvalgets anbefalinger. Positionspapiret er vedlagt som bilag 2.1. Der er tale om et internt 
papir, der bliver brugt at etablere et ensartet budskab fra ledelsen i møder med eksterne interessenter 
(fx politiske ordførere, organisationer og øvrige universiteter). Det er således ikke et papir der er 
tiltænkt at udsendes til en større kreds, derfor offentliggøres papiret heller ikke. 
 
Ministeriet har annonceret en analyse af institutionernes omkostningsstruktur (alle institutioner 
under forsknings- og uddannelsesministeriet). Ministeriet oplyser at der ikke er tale om en 
effektiviseringsøvelse, men den oplysning skal holdes op imod, at det offentlige underskud 
forventes at nærme sig 3 pct-grænsen det kommende år. 
 
Rektor er godt i gang med sine forårsbesøg hos de politiske ordførere og vil kort fortælle om indtryk 
fra samtalerne. 
      
Det indstilles: 

- at bestyrelsen drøfter det politiske landskab 
 
Bilag: 
2.1 Fortroligt: Internt positionspapir vedr. kvalitetsudvalgets første rapport 
2.2 Konsulentanalyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur 
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Konsulentanalyse af uddannelsesinstitutionernes omkostnings-
struktur 
 
Til jeres orientering igangsætter Uddannelses- og Forskningsministeriet i samar-
bejde med Finansministeriet en analyse af uddannelsesinstitutionernes omkost-
ningsstruktur i forbindelse med udbud af uddannelse. Analysen gennemføres af 
eksterne konsulenter og er netop kommet i udbud i et såkaldt miniudbud efter 
Finansministeriets rammeaftale. 
 
Baggrunden for igangsættelse af analysen er, at regeringen, som det fremgår af 
regeringsgrundlaget, ønsker at forny og harmonisere tilskudssystemerne for de 
videregående uddannelser bl.a. med udgangspunkt i anbefalinger fra Produktivi-
tetskommissionen og Kvalitetsudvalget.  
 
Fokus i analysen vil således være at kortlægge graden af variabilitet i omkostnin-
gerne til uddannelse med henblik på at undersøge mulighederne for og hensigts-
mæssigheden i at yde en større del af tilskuddet til uddannelse som tilskud, der 
ikke direkte er aktivitetsafhængige. En sådan model er anbefalet af Kvalitetsudval-
get for at gøre institutionernes indtægter mindre variable og dermed give en større 
budgetsikkerhed. 
 
Konsulenterne vil på baggrund af omkostningskortlægningen udarbejde modeller 
for et nyt tilskudssystem, som ministeriet vil kunne anvende i det videre arbejde. 
 
Konsulenterne vil i processen have behov for fagligt bidrag særligt fra økonomiaf-
delingerne på en række institutioner. De konkrete institutioner vil blive udvalgt af 
ministeriet i samarbejde med konsulenterne. Der vil følge nærmere information om 
institutionernes deltagelse i analysen, når analysen er igangsat. 
 
Jeg skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at den forestående analyse 
ikke har til formål at identificere eventuelle effektiviseringspotentialer på instituti-
onerne. Formålet er et mere hensigtsmæssigt tilskudssystem, der i højere grad un-
derstøtter høj kvalitet i uddannelserne. 
 
Analysen forventes igangsat kort før sommerferien og forventes at vare til ultimo 
2014. 
 
Jeg ser frem til et godt samarbejde om analysen. 
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3. CBS’ ØKONOMI – BESLUTNING 
 
 
Direktionen fremlægger flerårigt budget og Q1 2014. 
 
Med det flerårige budget indføres tiltag (opbremsning), der vil betyde at den nuværende 
undervisningskvalitet ikke kan opretholdes på sigt. For at undgå at det ikke vil være muligt at 
foretage nødvendige/prioriterede rekrutteringer de kommende år har direktionen indført en 2-faset 
strategi for opbremsningen, hvor der som fase 1 indføres ansættelsesstop her og nu, hvorefter fase 2 
består i at kikke på den samlede bemanding og det samlede serviceniveau ift. at foretage 
kvalitetsreduktionen på den mest hensigtsmæssige måde. I 2017 skal den samlede lønsum være 
reduceret med 60 mio. kr. 
 
Det flerårige budget offentliggøres internt på CBS – og har været drøftet med institutledere, HSU og 
Akademisk Råd inden bestyrelsesmødet – men offentliggøres ikke eksternt. 
 
Som supplement til det flerårige budget vedlægges i bilag 3.2 den status på CBS’ økonomi som 
direktionen publicerede i januar 2014 efter vedtagelsen af budget 2014.06.04 
 
Det flerårige budget indeholder også Q1 2014, der viser en prognose for året på –1 mio. kr. ift. 
budgettet. 
 
 
      
Det indstilles: 

- at bestyrelsen godkender det flerårige budget som grundlag for prioriteringer, og at 
bestyrelsen godkender første kvartalsopfølgning.  

 
Bilag: 
3.1 Flerårigt budget og første kvartalsopfølgning 2014 
3.2 Status på CBS’ økonomi – januar 2014 
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Publiceret på CBS’ intranet 27.01.14  

Status på CBS' økonomi 

Direktionen giver her et indblik i hvordan CBS økonomi har det.  

Hvordan har CBS’ økonomi det egentlig?  
CBS’ bestyrelse har igennem 2013 haft en række strategiske diskussioner om CBS’ forretningsmo‐del og 
økonomi på længere sigt. Samtidig er der i forbindelse med budget 2014 blevet truffet nog‐le mere 
strukturelle beslutninger, som f.eks. en beslutning om ikke at øge væksten i optag af stu‐derende fra 2013 
til 2014 samt en ændring af finansieringen af de hidtil centralt fuldt finansierede ph.d.‐stipendiater. Det har 
efterladt spørgsmålene – hvordan hænger det hele egentlig sammen og hvad er CBS økonomiske status?  

 
Det prøver vi fra direktionen at give et samlet svar på nedenfor. Det gør vi både for at give en art status for 
CBS´ økonomi, men også for at invitere til debat om, vi nu træffer de rigtige valg. 

Per Holten‐Andersen  Alan Irwin  

Jan Molin  Peter Jonasson 

 
Den økonomiske ramme: En stærk forretningsmodel, men en lav basisforskningsbevilling 

CBS har en stærk forretningsmodel. Vores uddannelser er meget efterspurgte og vores dimitten‐der får job, 
primært i den private sektor. Vores efteruddannelsesprogrammer klarer sig godt og er i økonomisk balance. 
CBS er i stadig stigende omfang kendt for research excellence – uanset om man bedømmer det ud fra 
publikationer af høj kvalitet, prestigefyldte grants eller vores forskeres eksterne anseelse. Men CBS’ lave 
basisforskningsbevilling gør, at CBS er nødt til at bruge en solid andel af uddannelsestaxameteret til at 
finansiere basisforskningen. Det var konklusionen på den test af CBS’ forretningsmodel (se dokumentet i 
højre boks), som bestyrelsen blev forelagt i september 2013. 

På den baggrund bad bestyrelsen bl.a. om en sammenligning af CBS’ basisforskningsfinansiering ift. andre 
universiteter. Sammenligningen, der hedder Finansielt Outlook 2015+ (se link i højre boks), viser, at CBS har 
en lavere basisforskningsbevilling end de samfundsvidenskabelige hovedom‐råder på de øvrige danske 
universiteter. Hvis CBS fik gennemsnittet i basisforskningsbevilling pr. STÅ for de samfundsvidenskabelige 
hovedområder på øvrige danske universiteter, så ville CBS’ basisforskningsbevilling blive øget med ca. 200 
mio. kr. pr. år. Analysen viste også, at denne underfinansiering slår direkte igennem på nogle af de centrale 
rammebetingelser for vores uddannelser: En lavere VIP/DVIP‐ratio, en højere ”studerende pr. underviser”‐
ratio og et lavere forbrug på bygninger pr. studerende end gennemsnittet for de samfundsvidenskabelige 
hovedområder på øvrige danske universiteter.  
Med andre ord: CBS har ringere muligheder for at lave gode uddannelser end de samfundsviden‐skabelige 
hovedområder på de øvrige danske universiteter. Det er ikke samfundsøkonomisk hen‐sigtsmæssigt, og 
derfor er der en tæt dialog med det politiske niveau om at få ændret denne un‐derfinansiering over tid. At 
vores dimittender så klarer sig ligeså godt eller bedre end dimittender‐ne fra de samfundsvidenskabelige 
hovedområder på de øvrige danske universiteter kan kun til‐skrives den store indsats, som dygtige 
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undervisere og forskere, dygtige administrative medarbej‐dere og engagerede studerende leverer hver dag. 
Tak for det. 

Den faktiske økonomi 
Men rammeudfordringen er ikke en konkret budgetudfordring. CBS har for længst tilpasset sig, at CBS har 
ringere økonomiske vilkår end andre universiteter og fundet måder at kompensere herfor. Med andre ord 
mangler der ikke umiddelbart 200 mio. kr. pr. år i CBS’ budget. Det gør der kun, hvis man forventer, at CBS 
har den samme VIP/DVIP‐ratio, samme udgift til bygninger pr. studerende osv., som de 
samfundsvidenskabelige hovedområder på andre danske universiteter. For selvfølgelig har CBS sat tæring 
efter næring. 

I 2014 budgetterer CBS med et underskud på 35 mio. kr. (se link i højre boks). Underskuddet er udtryk for 
en planlagt nedbringelse af egenkapitalen efter et ekstraordinært overskud i 2011, såle‐des at CBS 
egenkapital reduceres til et niveau mellem 150 og 200 mio. kr. Dermed ligger budgettet for 2014 også på 
linje med det forventede resultat for 2013 i faste priser. Der vil være lidt flere penge til VIP‐stillinger og 
TAP‐stillinger i 2014 ift. 2013, mens driftsudgifterne holdes stabile.  
Det er klart, at CBS ikke kan fortsætte med at have et underskud på 35 mio. kr. Så selv i en uæn‐dret 
indtægts‐ og udgiftssituation skal CBS fremover reducere nettoudgifterne eller hæve netto‐indtægterne 
med ca. 3 pct. ift. 2014‐niveauet. Imidlertid vil hverken indtægter eller udgifter være stabile. Det skyldes 
især tre forhold: 

1. CBS har haft en vækst i antallet af studerende hvert år. Så selv om vi stopper for væksten i optaget 
fra 2014, så vil der fortsat over de næste år være flere og flere studerende på CBS. Og de skal have 
undervisning, undervisnings‐ og studiefaciliteter osv. Så vores basale omkostningsbase stiger – og 
da basisforskningsbevillingen kun i marginalt omfang stiger som følge af de ekstra studerende, ja så 
er nettoindtægten ved det nuværende kvalitetsniveau for den næste studerende negativ.  

2. Som alle andre statslige institutioner reduceres CBS’ bevillinger med 2 pct. om året. Kon‐kret 
betyder det, at hvis CBS på basistaxameteret havde fået den samme takst i 2014 som i 2013 i faste 
priser, så havde CBS fået ca. 10 mio. kr. mere i indtægt i 2014. For hele CBS’ bevilling svarer det til 
ca. 20 mio. kr. Og denne udhuling fortsætter år efter år. Med frem‐driftsreformen er det imidlertid 
besluttet, at universiteterne får denne udhuling tilbage som ekstra færdiggørelsesbonus, hvis 
studietidsreduktionsmålene nås. Dette vil dog først være fuldt indfaset i 2020, og det er selvfølgelig 
uklart, i hvor høj grad studietidsredukti‐onsmålene faktisk kan realiseres. Så det er ikke noget, som i 
et overskueligt perspektiv kompenserer den årlige 2 pct. reduktion.  

3. CBS er i gang med at øge campuskapaciteten kraftigt efter i flere år at have været bagud. Således 
har vi indviet eksamenshallen på Amager i 2012, nye auditorier på Flintholm, to nye kontorlejemål 
samt tre større ombygninger på eksisterende campus i 2013, og i 2015 tager vi CBS Graduate house 
(tidligere Hamlet‐bygning) i brug. Det er gode, men også nødvendige investeringer.  

Så når vi kikker frem mod 2016, så er det ikke bare at finde netto indtægtsstigninger eller udgifts‐
reduktioner på 35 mio. kr. Den reelle udfordring nærmer sig det dobbelte. Udfordringen skal ses ift., at CBS 
har en omsætning på 1,2 mia. kr. Det vil altså sige en udfordring på i størrelsesordenen 5‐6 pct. af 



budgettet. Det er i sig selv ikke en uoverskuelig udfordring, men måden, vi møder ud‐fordringen på, er 
central for, hvad det er for et CBS, vi har i fremtiden. 

Direktionens målsætning er, at det skal være strategien, der styrer de økonomiske prioriteringer og ikke 
omvendt. Det kan lyde som en selvindlysende sandhed, men det er det ikke, som mange institutioner og 
virksomheder, der på meget kort tid har skullet bringe økonomien i balance, har måtte sande. I sådanne 
situationer handler det om fyringsrunder og tiltag med ”her og nu”‐effekt, i stedet for åbne 
prioriteringsdiskussioner og langtidsvirkende tiltag, som folk har tid til at indstille sig på.  
Derfor arbejder direktionen sammen med mange gode kræfter på tværs af CBS for at skaffe andre 
indtægter til CBS, ligesom direktionen allerede nu har truffet nogle beslutninger med strukturel betydning 
for det fremtidige udgiftsniveau:  

1. Der skal ikke være vækst i optaget af studerende i 2014 ift. 2013. Der vil fortsat komme nye 
uddannelser, så det vil være nødvendigt at prioritere optaget på disse uddannelser inden for et 
samlet uændret optag.  

2. Ph.d.‐stipendiater finansieret af forskningsdekanens budget vil fremadrettet forudsætte 50 pct. 
ekstern medfinansiering, efterhånden som stipendiaterne genopslås. Der er altså ikke tale om en 
beslutning, som har stor økonomisk effekt her og nu, men på sigt vil det forbed‐re CBS’ økonomi, 
samtidig med at det indebærer en mærkbar forandring af vilkårene for Ph.d. finansiering ved CBS.  

Invitation til debat om prioriteterne 
CBS’ økonomi er sund, og der er ikke udsigt til radikale ændringer herpå. Men som vi har redegjort for, så 
vil der selv uden voldsomme eksterne ændringer også fremadrettet være behov for (om)prioriteringer for 
at opnå vores strategiske mål og balancere budgettet. Derfor er det vigtigt, at vi på CBS har en diskussion 
af, hvad vi skal prioritere, og hvad vi så ikke skal prioritere. I direktionen har vi ikke mødt nogen på CBS, 
som er uenig i, at økonomien skal være i balance på lang sigt. Men mange har spurgt: Gør direktionen det 
nu på den klogeste måde?  
Måske ikke! Derfor er alle gode forslag velkomne. Men udgangspunktet må være, at hvis der er noget, man 
vil have, så skal man også pege på det, som man så ikke vil have. Ellers er det ikke en prioritering. Så er det 
blot et ekstra ønske.  

 



 

4. GENUDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM - 
BESLUTNING 
 
Lisbet Thyge Frandsen indtrådte i CBS’ bestyrelse pr. 1. juli 2010. Det fremgår af CBS’ vedtægter (også de 
daværende), at ”De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab for en periode på 4 
år. Genudpegning kan finde sted én gang.” 
 
Lisbet’s første periode udløber således d. 30. juni 2014. Lisbet ønsker at fortsætte i bestyrelsen.  
 
Den nye vedtægt (2012) indeholder en særskilt procedure for udpegning af nye udefrakommende 
bestyrelsesmedlemmer (indstillingsorgan og udpegningsorgan). Det er sekretariatets vurdering at denne 
procedure ikke er gældende ved genudpegning af eksisterende medlemmer. 
      
Det indstilles: 

- at bestyrelsen genudpeger Lisbet for en periode på 4 år 
 
Ingen bilag. 
 
Til bestyrelsens oplysning følger nedenfor udpegningsperioderne for de nuværende udefrakommende 
bestyrelsesmedlemmer: 
 

  
Periode 1   Periode 2   
Start Slut Start Slut 

Eva Berneke 01-02-2008 31-01-2012 01-02-2012 31-01-2016 
Peter Schütze 01-02-2008 31-01-2012 01-02-2012 31-01-2016 
Lisbet Thyge  
Frandsen 01-07-2010 30-06-2014     
Karsten 
Dybvad 01-07-2011 30-06-2015     
Arvid Hallén 01-02-2012 31-01-2016     
Alfred 
Josefsen 15-06-2013 14-06-2017     

 
 
 

Møde i CBS bestyrelsen / 11. juni 2014  

 

 



 

5. FORSKNINGSREDEGØRELSE 2014 – DRØFTELSE 
 
 
Bestyrelsen præsenteres én gang årligt for en forskningsredegørelse og en uddannelsesredegørelse. Første 
forskningsredegørelse til bestyrelsen blev præsenteret i oktober 2012 (seneste forskningsredegørelse til 
bestyrelsen blev præsenteret i oktober 2013). 
 
Forskningsredegørelsen fremlægges til drøftelse i bestyrelsen med henblik på, at danne ramme for en 
drøftelse af forskningsområdet i et strategisk perspektiv. Derudover er det et selvstændigt formål med 
forskningsredegørelsen at give bestyrelsen dybere indblik i forskningsområdet. 
 
I tråd med anbefalingerne fra bestyrelsesevalueringen er Eva og Karsten blevet bedt om pinpointe et par 
temaer/spørgsmål til rapporten som så vil være udgangspunkt for drøftelsen i bestyrelsen. Således vil Alan 
kort introducere rapporten og herefter give ordet til Eva og Karsten, der vil stille spørgsmål i henhold til 
deres nedslagspunkter. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen drøfter den fremlagte redegørelse  
 
Bilag: 
5.1 Research Report 2014  

Møde i CBS bestyrelsen / 11. juni 2014  
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1. Summary 
 
CBS research strategy is aimed at making CBS a world leading Business University with teaching and 
research excellence in classical management disciplines and in disciplines that place business in a wider 
social, political and cultural context. 
 
Internationalization is a means to ensure quality of both research and education at CBS. The research 
report in 2014 is focusing on the development of internationalisation at CBS in the last 5 years as a measure 
of the development of CBS’ international standing and thus its ability to recruit, retain and finance excellent 
academic staff.  
 
 In 2013 CBS’ research ranked 6th in Europe and 76th in the world in the UTD Business School Research 

ranking (chapter 2). 
 

 Since 2009 CBS has increased the recruitment of staff with access to an international network as a 
consequence of their nationality, their previous university affiliation, or their PhD background (chapter 
3).  

 
 Quality of research starts with the PhD education, and PhD students are essential for a vibrant research 

environment. An analysis of CBS’ PhD graduates shows that international placements in academia 
amount to 9 percent of the graduates. 48 % of PhD graduates are employed outside academia (chapter 
4).  

 
 Since 2007 CBS has more than doubled its EU funding, reflecting a focused effort and CBS’ increased 

ability to compete for international funding. At the same time CBS – especially during the last couple of 
years ‐ has managed to secure large private funds, reflecting a focused effort and CBS’ increased 
reputation among large Danish companies (chapter 5). 

 
 CBS’ publication strategy is focused on increasing international publication in the best journals. Since 

2005 CBS has more than doubled its international publications, and CBS has more than quadrupled its 
publication in journals on the UTD list (chapter 6). 

 
 CBS’s Business in Society Strategy stresses CBS’ special responsibility to bring knowledge and new ideas 

to business organisations and to society as a whole. Internationalisation is a way to ensure the quality 
of the knowledge that is translated into value for Danish society. CBS’s BiS Platforms represent an 
attempt to address significant societal and business challenges. In 2013 CBS researchers have had 
powerful impact on the Danish political agenda. To contribute in developing the maritime sector, CBS 
has established the CBS Maritime BiS Platform. 
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2. CBS in the rankings 
 

Table 2a: Ranking of CBS 2009 ‐ 2013 in terms of research quality in Europe and the World. 

 

The UTD ranking is based on research contributions in the previous 5 year period.  http://jindal.utdallas.edu/the‐utd‐top‐100‐
business‐school‐research‐rankings/worldRankings#20062010   

Since 2009 CBS has moved from 94th to 76th in the world in the UTD Business School Research Ranking. At 
the same time CBS has kept its place as number 6 in Europe after INSEAD (number 14 in the world), London 
Business School (24), Tilburg (32), Erasmus (37), and HEC France (64). Bocconi is number 7 in Europe and 
number 88 in the world on the UTD ranking list. In chapter six we will show how CBS is performing in the 
FT45 and ABS lists.  

3. Staff Recruitment and Investment  
The recruitment and retention of excellent researchers and teachers is the main prerequisite for the 
successful development of CBS. 
 
Table 3a: VIP headcount 2010 – 2013 

 
 
Source: SLS via Targit. PhD students and research assistants are not included  
 

CBS CBS CBS CBS CBS Ranking Object Area Source

Position Position Position Position Position

2009 2010 2011 2012 2013

6 6 6 6 6 BS Research Ranking Europe UTD Top 100

94 91 81 81 76 BS Research Ranking World UTD Top 100
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Since 2010 CBS has invested in an increase in the number of academic staff. Table 3a shows a growth in the 
number of VIP positions from 2010 – 2013 amounting to a total of 18%, resulting in an improved VIP/DVIP 
ratio as planned in the CBS Development Contract.  
 

 
 
Table 3b: Share of new recruitments with a non‐Danish Nationality compared to the total number of 
academic staff with a non‐Danish Nationality 
 

 
 
Source: Institut Datapakker 2014. 
 
Table 3b shows the share of non‐Danish academic staff has increased from 27 % in 2009 to 38 % in 2013. 
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Table 3c: Share of new recruitments with a non‐Danish PhD Background

 
Source: UNI‐C researcher statistics 2013. PhD students and research assistants are not included

     
Table 3c shows that since 2010 between 38% and 53% of new staff have a non‐Danish PhD background. 
 
Faculty recruitment and retention – Successes and challenges 
The growth in the number of academic staff has made it possible for CBS to increase the VIP/DVIP ratio and 
thus strengthen the research base of educational programmes. Furthermore, the growing share of 
international staff and staff with international experience has contributed in creating an international 
research and teaching environment at CBS. It gives CBS access to a broad international network that 
facilitates e.g. student exchange, placement of PhD students at international universities, international 
visibility, international publication, international research cooperation, and an international outlook in 
general. However, the creation of an international environment also creates challenges for CBS in terms of 
language, culture, internal processes and recruitment processes. A working group has just completed a 
revision of CBS’ language Policy. 

4. PhD Development 
Growth strategy 
PhD education is fundamental to the CBS Business in Society strategy. First, there is a lasting need for new 
researchers. Second, there are several places in society outside of research that need people who have 
learned what research is and who can create a bridge between research and society. 
 
Figure 4a shows the development in the number of enrolled PhD students, new intake and completed PhDs 
over the last five years. A steady, albeit slow, upward trend can be seen. The strategic CBS one‐off 
investment in 2011 is reflected in a significant increase in the number of enrolled PhD students in 2012.  
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Source: Universiteternes Statistiske Beredskab/Forskeruddannelse/2007‐2012 & 2013 reporting  

CBS finances the PhD education by funds from the basic research grant (around DKK 30 Mio annually). To 
be able to finance the desired growth in the number of PhD students, CBS is working to secure co‐financing 
of PhD scholarships with private and public funds, resulting in an annual intake of around 50.   
 
Quality and attractiveness of the PhD programme 
The quality of the PhD students, the quality of the training and thus the quality of our PhD graduates are as 
important as scale.  
 
It is essential for PhD students to be part of a research environment with active researchers who can 
supervise them and ensure that they can establish contacts to colleagues outside CBS. This includes 
participation in research networks, presentation of research results at international conferences and 
research stays abroad, and it is considered crucial for the quality, competitiveness and international 
attractiveness of both the PhD programme and of the CBS graduates. Similarly, it is essential that CBS’ PhD 
stipends stay attractive to an international talent pool.  
 
PhD graduates to academia and private and public companies and organisations 

The PhD programme aims to prepare PhD graduates for jobs in academia, but in increasing scale also for 
jobs in the private or public sector, that require research skills.  
 

2009 2010 2011 2012 2013
Headcourt, enrolled

CBS 205 218 209 258 239

Annual intake 49 38 47 90 42
Annual PhD degrees 35 38 36 37 44

0
50

100
150
200
250
300

PhD students at CBS 2009‐2013,
calculated calendar year 
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Source: Memo The employment of PhD graduates from CBS by Vice‐dean for PhD development, May 2014  
 
A recently conducted mapping of the current employment of 252 PhDs graduated from CBS in the last 7 
years shows that 52% are employed in academia, including 10% in temporary or part time employment. 
The other half (48%) are self‐employed or employed in business, consulting, not‐for‐profit organizations, 
government, teaching institutions etc. outside academia. The mapping shows that about one out of four 
(23%) PhD graduates find employment at CBS as assistant, associate and full professors. 
 

PhD Development – Successes and challenges 

CBS has a slowly increasing number of PhD students, and a sustained potential to increase the number of 
students compared to the scale of its senior faculty i.e. its supervisor capacity. The size of the CBS PhD 
programme is financially limited by the financial resources allocated by the government. However, CBS’ 
practice of co‐financing PhD stipends has allowed a gradual growth in the last couple of years. CBS will 
continue to focus on partnerships with private and public companies, especially under the Industrial PhD 
programme. 
 
The PhD programme is being assessed by an international review in 2014.  

Business excl 
consulting
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Consultancies
12%

Selfemployment
8%

Not‐for‐profit org's
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Government org's
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Research org's
4%Teaching org's
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CBS (regular faculty)
23%

Danish universities 
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10%

Foreign universities 
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9%

Universities 
(temporary 
positions)

10%

CBS PhD graduates: Current employment

252 graduates, 2007 ‐ 2014
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5. Research funding 
CBS research is funded by basic research grants through the Financial Act and through external funds, 
respectively 70‐75% and 25‐30% of CBS total research funding. 

Table 5a: CBS research revenue 2007‐2013 

 

Source: Danske Universiteters statistiske beredskab. Bilag A. Indtægter; Universiteterne 2007‐2012 & Navision via Targit. Please note, that only 
external funds for research are included. 

Table 5a shows the balance between CBS basic research grant and external research funds over the last 7 
years. In 2013 the level of external research funding amounted to almost 27% of CBS’s total research 
funding. Since 2007 CBS’ external funding has increased by 29.7%.  

Sources of external funding 

External research sources can roughly be divided into three categories: Private funding, EU funding and 
Danish public sources. 

Table 5b: Externally funded research 2007 – 2013. Sources of funding 

 

Source: Navision/SAG via Targit for 2009 ‐ 2013. The numbers include UK 95 research projects only.  

The distribution between funding sources varies over the years. However, there are three significant 
trends: 

 EU funding has more than doubled since 2007 and amounts to around 23.8 % of external funding in 
2013. 

Increase

CBS basic grants  for research   158.313    205.450    231.920    238.457    249.952    242.853    255.500  61,4%

Externally funded research      72.464       92.130       94.138       81.182       82.939       94.626       94.008  29,7%

Total   230.777    297.580    326.058    319.639    332.891    337.479    349.508  51,4%

External  research revenue in % of total  research 
revenue 31,4% 31,0% 28,9% 25,4% 24,9% 28,0% 26,9%

CBS research revenue 2009‐2013, in DKK 1.000 2007 2010 2011 2013201220092008

Increase  
in %

Private  (non publ ic funds )       21.693        25.432        25.351        17.870        18.933        27.639        27.783  28,1%

EU funds         9.265          8.196          5.974          6.903        11.340        19.159        22.376  141,5%

Danish publ ic sources       41.918        58.502        62.713        56.447        52.695        47.735        43.849  4,6%

Tota l       72.876        92.130        94.038        81.220        82.968        94.533        94.008  29,0%

EU funding in % of tota l  externa l  research funding 12,7% 8,9% 6,4% 8,5% 13,7% 20,3% 23,8%

Private  funding in % of tota l  external  research funding 29,8% 27,6% 27,0% 22,0% 22,8% 29,2% 29,6%

CBS research revenue  2009‐2013, in DKK 1.000 2007 2010 2011 2012 20132008 2009
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 Private funding reached a low point in 2010 with DKK 17.9 Mio. In 2012 and 2013 private funding is well 
back above its previous level, and amounts to DKK 27.8 Mio in 2013 corresponding to 29.6 % of the 
total external funding. 

 In the last two years CBS has – in accordance with its strategy ‐ managed to secure a number of large 
(privately funded) grants. 

Table 5c. New grants and expenditure 2009 – 2013 (1.000. DKK) 

 

Table 5c shows that new grants vary considerably from year to year with an upward trend and a high in 
2012 of DKK 175 Mio. Expenditure has not kept pace with new grants.  

Research Funding ‐ Successes and Challenges: 

The increase in EU funding income (expenditure) is a clear indication of CBS’ increased research strength 
and of a focused effort within this area over several years. The share of private funding income is at its 
highest level at approximately 27 percent since 2007. 

However, the share of externally funded research in relation to the CBS basic grant for research has 
decreased from 31.4% in 2007 to 26.9% in 2013, making a continued focus on increasing the external 
funding essential. It is CBS’ goal to double the amount of external funding from 2012 to 2021. 

CBS is prioritizing these specific activities in 2014 in order to increase external research funding: 

 Enhancing the support for CBS' BiS Platforms in attracting external research funding  
 Focusing on attracting the next generation of 'block buster' grants  
 Supporting (especially) associate professors in attracting project grants  
 Supporting development of CBS' PhD area and strategy  
 Appointment of a CBS Advisory Group for external research funding  

63 
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94 
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6. Excellence in defined Fields  
International standards of excellence in defined fields is a fundamental of the CBS Business in Society 
strategy. At CBS internationalisation means benchmarking ourselves against the highest standards of 
excellence, attracting the best‐qualified and most talented staff, and working across national and 
intellectual borders. CBS has a focus on top‐quality publication and league‐table performance as measures 
of research quality. 
 
CBS World‐Class Research Environments (WCRE) Initiative ‐ started in 2008 – has been a vehicle for 
fostering research environments of excellence. The intention is to nurture promising research 
environments into achieving international standards of excellence and thus increasing the overall 
reputation of CBS ‐ but also serving as role models for the development of other CBS research 
environments. From 2014 CBS has established two new WCRE environments for a five year period.  
 
The results of the WCREs’ efforts and endeavours are counted as a unique, however integral part of the 
academic achievements at CBS during the last couple of years, including staff recruitment, PhD 
development, publication and external funding.  
 
CBS allocates DKK 1 Mio. a year for 5 years to each of the WCRE environments. The funding of the first 6 
WCREs ended in 2013. Their endeavours are expected to be embedded in the activities of the hosting 
departments. 
 
The internal CBS support of DKK 30 Mio. for the six first WCREs will run out by the end of 2013.  

Selected performance measures 2012: 

Publications: All six WCREs have set targets 
 
 
 
 
 
Improving the quality of research is a continuous process. Since 2009 the national standards of research 
quality and quantity has been defined in the form of BFI points.  
 
It is a CBS development contract goal to be no 1 in Denmark within the Social Sciences, as measured by BFI  
 
 
Improving the quality of research is a continuous process. Since 2009 the national standards of research 
quality and quantity has been defined in the form of BFI points.  
 
It is a CBS development contract goal to be no 1 in Denmark within the Social Sciences, as measured by BFI 
points per research FTE. CBS reached its target in 2013 as reported in the annual report 2013.  
 
 
 

The 6 WCREs and their hosting departments (2008‐2013) were:

 Financial Risk Management, Department of Finance  
 Strategic Management and Globalization , Department of Strategic Management and Globalization 
 Open Innovation Search and Entrepreneurship (CRUISE), Department of Innovation and Organizational Economics  
 Sources of National Institutional Competitiveness (SONIC), Department of International Business and Politics 
 Design and Governance of Economic Institutions (DGEI), Department of Economics & Department of International Economics and Management  
 Translation Processes and Translation Systems (CRITT), Department of International Business Communication 

As of 2014 the WCREs are embedded in the activities of the hosting departments. 

The 2 WCRE II and their hosting departments (2014‐2019) are: 

 Human Capital, Organizational Design and Performance, Department of Economics and the Department of Strategic Management and 
Globalization  

 Governing Responsible Business, Department of International Communication and Management 
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Table 6a: Number of BFI points and FT45 publications, 2009‐2013 

 
A major difference between the international journal lists and the national BFI list is that the international lists only include journal 
articles, while the Danish BFI list includes all publication types.  

Table 6a shows ‐ in absolute numbers ‐ the development in total BFI points for CBS. The production varies 
over the years between 900 and 1.000 points, with 2010 as the exception with approximately 1.100 points. 
The table also shows the number of articles on the FT 45 journal list. For 2013 the BFI result shows a slightly 
increasing trend coincident with a significant growth in the number of FT 45 journal articles, which indicates 
that an increase in the quality measured as FT45 publications has been achieved at the same time as CBS 
has succeeded in maintaining the level of BFI publications. 

Table 6b: Publishing in ABS 4/4* and FT 45 journals in relation to the targets set 

 

Table 6b shows CBS’ publication performance in relation to the targets in the development contract for ABS 
4/4* and FT45 journal articles. The targets are set as the sum of two years performance, thus the result for 
2012 is the sum of the CBS articles in 2011 and 2012. The figure shows that CBS has published more articles 
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on the ABS 4/4* and the FT45 journal lists in both 2012 and 2013 than the targets set out in the 
development contract. 

Growth in international publication and international research collaboration 
One way of interpreting CBS’ development is to compare our own publication behaviour and records over 
time. The tables below indicate that CBS published research on select international journal lists is 
increasingly carried out in international collaboration. International publication or publication in 
collaboration with universities outside Denmark is considered a means to ensure quality and visibility. 
International research collaboration gives access to new knowledge and can be a means to increase 
international publication or a result of international publication.  
 
Table 6c: Growth in CBS publications on selected journal lists between 2001‐2005 and 2008‐2012 
  UTD list (24 journals)  FT 45 list (45 journals)  CWTS expanded 

list (459 journals) 
Growth between 5 
‐ year periods 

438%  215%  256% 

Source: CWTS (Centre for Science and Technology Studies, Leiden) Monitor, based on Web of Science. The database covers 
approximately 50% of the CBS scientific production in the periods. The CWTS expanded list includes 459 journals in business, 
business/finance, industrial relations& labor, management, operations research & management science. 
 

Table 6d: CBS collaboration in select scientific journals 

CBS collaboration 2008‐2012       CBS collaboration 2001‐2005    

   FT list 
UTD 
list 

CWTS 
expanded list      FT list UTD list 

CWTS 
expanded list

Number of 
publications  82  43  406   

Number of 
publications  26 8  114

Single authored 
publications  13.4%  7.0%  23.9%   

Single authored 
publications  38.5% 37.5%  31.6%

Publications in  
co‐op. with authors 
from other 
universities  75.6%  83.7%  64.5%   

Publications in  
co‐op. with authors 
from other 
universities  53.9% 62.5%  57.0%

Publications  in  
co‐op. with authors 
from other 
universities outside 
Denmark   74.4%  81.4%  59.1%   

Publications  in  
co‐op. with authors 
from other 
universities outside 
Denmark   50.0% 62.5%  47.4%

Source: CWTS Monitor, based on Web of Science. The expanded list includes 459 journals in business, business/finance, industrial 
relations& labor, management, operations research & management science. 

Table 6d shows that 81.4 % of the publications on the UTD list are joint work with international researchers.  
That is an increase from 62.5 % in the period 2001‐2005. 

As mentioned earlier, the research production in UTD journals (43 articles from 2008‐2012) places CBS as 
number six in Europe on the UTD ranking list. We might claim that being able to publish in these prestigious 
journals shows that CBS researchers have a knowledge base and address scientific issues that are 
considered relevant internationally.  
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Successes and Challenges 
CBS’ general reputation and ranking as a research university is crucial for CBS’ ability to recruit in 
international competition and to retain existing staff. This ability is also a condition for a continued growth 
in output quality. 
 
As shown in table 2 CBS occupies a place among the top 100 best business school in the world and has even 
increased its position from number 94 to number 76 in the world. In Europe CBS occupies a place as 
number 6 ahead of Bocconi University (Milan, Italy). It is our evaluation that CBS’ recruitment policy as well 
as the WCRE initiative has been essential in ensuring this development. 
 
In 2014 and beyond CBS will initiate and implement these additional initiatives to consolidate and increase 
research quality: 

 Departmental staff development strategies, including transparency regarding criteria for promotions 
and recruitment 

 Explicit departmental publication strategies, including preferred publication lists 
 Strengthening of research planning, adjusted to the individual researcher’s needs and potential 
 Institutionalization of collegial scholarly support at the departmental level and across, including  

o Formal peer review systems to teach/learn the game of high level publishing 
o Formal peer review systems to support research grant application efforts 
o A formal, time‐limited mentoring scheme across CBS 

 Continuation of the departmental research evaluation scheme, 2009‐2014 
 Additional departmental funding dedicated to research performance enhancement by select groups of 

scholars in defined fields  

7. Partnerships and Collaboration 
CBS’ contribution to society takes many forms. The two most important are the creation of new knowledge 
and research‐based education.  

Under the following headings we will illustrate the several forms societal impact of CBS research takes by 
providing some recent specific examples: 

a. Research‐based education 
b. Collaboration with private and public companies and organisations 
c. Assisting private and public companies and organisations in managing their companies and 

organizations, e.g. through Board membership 
d. Influencing political discussions and the way government and citizens think about society  
e. Advising the government on how to shape legislation in accordance with the needs of private and 

public companies and organisations 
f. Participation in public debate and thus assist society in creating an informed population equipped 

for an increasingly interconnected world 
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a. Research‐based education 

 

The MScSocSc Organizational Innovation and Entrepreneurship (OIE) study programme has recently 
undergone an extensive reform and is one example of a CBS research‐based education with strong industry 
connection. In OIE the focus points are those entrepreneurial ventures that are bringing novel products and 
services to the market, or are reinventing how business is being done in an existing industry, 
http://www.cbs.dk/en/study/graduate/candsoc‐msc‐in‐social‐science/mscsocsc‐in‐organisational‐
innovation‐and‐entrepreneurship. 

Integrating new linkages between theory and practice has also been the focus of innovation in CBS 
executive education. A new initiative in the Master of Management Development has focus on board 
assignments in Denmark, http://cbs‐executive.dk/boardleadership. 

Branding requires leadership 
Professor Majken Schultz teaches Master of Management Development (MMD) students about corporate 
branding and organizational identity based on her research.  
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=azJhGg6ihZg, http://www.majkenschultz.com/wp‐
content/uploads/Artikler/Uddannet%20til%20bestyrelsesarbejde.pdf 
 

Further, as described in chapter four CBS is via its PhD programme a significant provider of a highly skilled 
workforce for jobs in the private and public sector outside academia.   
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b. Collaboration with private and public companies and organisations 

CBS researchers cooperate with individual (or groups of) private and public companies and organizations in 
order to improve competitiveness, communication, understanding of the market, governance, and the 
development of the welfare state and the society at large.  
 
In 2013 CBS engaged an external consultancy firm to document examples of societal relevance of CBS’ 
research. The project is separately reporting a selection of fourteen specific CBS research cases highlighting 
results, their relevance as perceived by the involved business partners (with quoted passages) alongside the 
value creation of the collaboration. Release of the project outcome is expected after summer in the form of 
e.g. short case descriptions and leaflets. 
 
One way for CBS to collaborate directly with companies is through corporate partnerships in research 
education (industrial PhDs). One in five PhD students (or approx. 50 students) at CBS is enrolled under this 
scheme, where the PhD student is enrolled at a university and employed by a company.  
 

 

 
 
Manufacturing Academy of Denmark (MADE) is one example of a long‐term collaboration with industry in 
a new, larger strategic partnership (DKK 183.5 Mio) to enhance competitiveness in Danish industrial 
companies through research, innovation and education.  
Through the BiS Competitiveness Platform, professors Torben Pedersen and Thomas Ritter (SMG) and 
Christer Karlsson (OM) have led CBS’ participation in the MADE initiative. MADE is a cooperation between 
26 production companies, 5 universities, 2 Institutes of Technology and Danish Industry (DI). 
The purpose of this initiative is to strengthen Danish production and competitiveness as a response to the 
fact that more than every fifth job in Danish production companies has disappeared since 2008. 
http://made.dk/made‐samarbejdspartnere 
 

c. Assisting private and public companies and organisations in managing their companies and 
organizations, e.g. through Board membership 

Some examples: 
 Professor Peter Møllgaard (ECON): Member of the Board: Energinet.dk.  
 Professor mso Can Seng Ooi (INT): Member of the International Advisory Board of the Yellow River 

Arts Center, Yinchuan, China. 
 Professor Mette Morsing (ICM): Member of Claus Meyer Melting Pot Foundation, the Lego Foundation 

and Rådet for Samfundsansvar 
 Associate professor Ricky Wilke (MARKT): Board member of Huset Markedsføring and Dansk 

Aktionærforening 
 Professor Mikael Møller (FI): Danmarks Nationalbank, Industriens Fond and Højvangen Holding ApS 
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d. Influencing political discussions and the way government and citizens think about society  

One example of recent work by CBS researchers of significant importance in affecting the way politicians, government 
and citizens think and discuss the development of the welfare state and further the development of the Danish 
Society is Professor Ove Kaj Pedersen’s book: The Competition State.  

The Competition State  
CBS researcher puts the changed role of the state on the political agenda in Denmark 
 

 
 
Ove K. Pedersen’s book The Competition State (Hans Reitzels Forlag, 2011) has initiated a broad public 
discussion concerning the future development of Denmark. It has had powerful impact on the way the 
Danish Government views the requirements for the development of Denmark and on its choice of political 
instruments necessary to survive in the international competition.  
 

Professor mso Nanna Mik‐Meyer’s book: Power and welfare (Routledge, 2013) is a recent example of a 
significant contribution to public debates about the development of our welfare state institutions. 
 

 

‘In the welfare provision of today, power takes both the shape of juridical sanctions and of attractive offers 
for self‐development. When state institutions punish criminals, remove children at risk, or enforce 
sanctions upon welfare recipients the question of power is immediately urgent. It is less readily evident 
that power is at stake when institutions educate, counsel or ‘empower’ citizens. This book offers a 
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framework for understanding and analyzing these complex and implicit forms of power at play in the 
encounters between citizens and welfare institutions.’  

 

e. Advising the government on how to shape legislation in accordance with the needs of private and public 
companies and organisations  

The Rangvid Report 
The financial crises in Denmark – causes, consequences and lessons 

 
The so‐called Rangvid committee, chaired by Professor Jesper Rangvid, has analyzed, why Denmark was 
hit so hard by the financial crises. 

 

Recent examples of CBS researchers’ research based knowledge applied in a broader societal context are: 

o Productivity commission (Jan Rose Skaksen, Anders Sørensen, ECON)  
o Commission on reduction of congestion in greater Copenhagen (Britta Gammelgaard, OM)  
o Committee re the Financial Crisis (Jesper Rangvid, Finn Østrup, FI) 
o The Danish Council of Ethics (Steen Vallentin, MPP) 

f. Participation in public debate and thus assisting society in creating an informed population equipped for 
an increasingly interconnected world 

Research communication and knowledge sharing with wider society are an integral and important part of 
CBS’ operation as a public university. CBS is encouraging researchers to disseminate research knowledge 
and to engage in public debate based upon their academic knowledge.  
 

 
A major event happening in June 2014 is the large‐scale science festival (“Science in the City”) with science 
communication and activities aimed at the broad public. In 2014, Denmark (Copenhagen) has won the role 
as host of the overarching biennial conference “Euroscience Open Forum” (ESOF). For this event CBS is 
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projecting itself with a variety of contributions and features, including a visual presentation of the financial 
crises in the form of a 20 metre long ‘tapestry’ and physical hands‐on illustrations of sustainable solutions 
in both the fashion industry and in temporary housing.   
 

The Business in Society (BiS) platform initiative 

In 2011, CBS launched the Business in Society (BiS) platform initiative as a way of enhancing 
interdisciplinary collaboration addressing grand societal challenges. Central to the CBS Business in Society 
Strategy is the notion that our global engagement must also benefit local and regional business 
communities. The BiS platforms are virtual entities bringing together scholars and stakeholders for 
exchange and generation of knowledge in order to address commonly identified societal challenges. 

CBS allocates DKK 6.9 Mio. per BiS platform over 5 years. 

The five CBS BiS platforms and their departmental anchoring via their Academic Directors are: 
 CBS BiS Sustainability Platform (2011‐2016),  
         Department of International Business and Politics  and Department of Intercultural Communication and Management 
 
 CBS BiS Public‐Private Platform (2011‐2016) 

Department of International Business and Politics and Department of Organisation 
 
 CBS BiS Competitiveness Platform (2013‐2017) 

Department of Operations Management and Department of Strategic Globalization and Management 
 

 CBS BiS Entrepreneurship Platform (2013‐2017) 
Department of Innovation and Organizational Economics and Department of Management, Leadership and Philosophy 

 
 CBS BiS Maritime Platform (2014‐2018) 

Department of Innovation and Organisational Economics and Department of Operations Management 
 

 
It is still too early to evaluate the BiS Platform initiative. An evaluation of the BiS initiative will be initiated 
towards the conclusion of the first two platforms. However, the BiS Platforms do seem to create a level of 
visibility that enables CBS to secure large private research grants.   

An example from the CBS Sustainability Platform 
A grant of DKK 15 Mio from the Villum Fond has enabled the recruitment of VELUX Professor Jeremy Moon 
to enhance CBS’ research, teaching and outreach in the area of CSR and sustainability for the good of 
Denmark and Danish competitiveness.  
Source: Børsen.dk 11‐02‐2014 link: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/74064/artikel.html#ixzz32A49qWdW  
 

 

Jeremy Moon comes from a position as Professor of Corporate Social Responsibility and Director of Nottingham 
University Business School’s International Centre for Corporate Social Responsibility.
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Further, the platforms make substantial contributions to CBS’ educational programmes. They influence 
public debate, policy and external organisations. And they serve as vehicles for bridging disciplinary 
boundaries and increase stakeholder participation.  



 

6. BESTYRELSENS SEMINAR – DRØFTELSE 
 
Bestyrelsen afholder sit årlige seminar d. 30. – 31. oktober.  
 
Med nærværende punkt ønsker formandsskabet og direktionen bestyrelsens input til forberedelsen af 
seminaret. 
 
Det vedlagte bilag 6.1 indeholder forslag til program og emner for seminaret. Bestyrelsen kan foreslå 
yderligere/andre emner til behandling på seminaret. Endeligt program vil herefter blive udarbejdet af 
formandsskabet og direktionen. 
 
      
Det indstilles: 

- at bestyrelsen drøfter forslaget og giver sit input til seminarets format og indhold 
 
Bilag: 
6.1 Forslag til program: Bestyrelsens seminar d. 30.-31. oktober 2014, Sophienberg Slot (Rungsted) 

Møde i CBS bestyrelsen / 11. juni 2014  

 

 



 

 

 

Forslag til program: Bestyrelsens seminar d. 30.-31. oktober 2014, 
Sophienberg Slot (Rungsted) 
 
Torsdag d. 30. oktober: 
 
12:00-13:00 Ankomst og frokost 
 
13:00-14:30  1. Debat med politiske ordførere 
 
14:30-15:00 2. Opsamling på debat med ordførere, perspektivering ift. 

det politiske landskab og evt seminarets temaer  
   
15:00-16:30 3. Tema: Trends og tendenser i business-skole-verdenen 
 
16:30-17:30 4. Uddannelsesredegørelse 2014 
 
17:30-18:30 5. Sucession planing bestyrelsen (bestyrelsen alene) 
  
19:00 - Middag og hygge 
 
Fredag d. 31. oktober: 
 
07:30-08:30 Morgenmad 
 
08:30-09:30 6. CBS campus – scenarier for fremtiden 
 
09:30-10:00 7. Opsamling seminar 
 
Slut på seminar 

 
Ordinært møde: 
10:00-10:30 1. Godkendelse af forhandlingsoplæg vedr. 

udviklingskontrakt 2015-2017 
 
 
10:30-12:00  2. Skitsebudget og finansielle prioriteringer, samt 

budgetopfølgning  
 
12:00 - Frokost og afgang 

Bestyrelsen 
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7. TALENTFORLØB FOR STUDERENDE– ORIENTERING 
 
Regeringen har fremsat lovforslag til ændring af universitetsloven mv. med henblik på at give universiteterne 
mulighed for at indføre særlige initiativer for talentfulde studerende. Det forventes at lovforslaget vedtages i 
nuværende Folketingssamling (dvs. inden sommer). Regeringen indleder lovforlaget således: 
 
”Lovforslaget har til formål at styrke talentindsatsen på det videregående uddannelsesområde. Det skal være muligt for 
talentfulde studerende at få ekstra udfordringer på deres uddannelse, og de skal kunne honoreres for indsatsen. Alle 
studerende skal have mulighed for at udnytte deres evner fuldt ud – også de dygtigste og mest motiverede studerende. 
Det er vigtigt af hensyn til den enkelte studerende, men det er også væsentligt af hensyn til den generelle 
samfundsmæssige udvikling.”  
 
Lovforslaget fremsættes på baggrund af aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti.  
 
Aftalen omfatter fire initiativer: 
– For det første skal uddannelsesinstitutionerne have mulighed for at honorere talentfulde studerende, der er højt 
motiverede og har ydet en ekstraordinær indsats på deres studium, ved at give dem en udmærkelse på eksamensbeviset. 
– For det andet skal uddannelsesinstitutionerne have mulighed for at anerkende ekstra-curriculære aktiviteter på 
eksamensbeviset, da dette kan understøtte dokumentation af særlige kompetencer hos studerende, der yder en 
ekstra indsats på deres studium. 
– For det tredje skal særligt dygtige og højt motiverede studerende have mulighed for at påtage sig en ekstraordinær 
arbejdsbelastning, der udløser ekstra European Credit Transfer System-point (ECTS-point), som ligger 
ud over uddannelsens normering, f.eks. på talentspor som uddannelsesinstitutionerne målretter til talentfulde 
studerende. 
– For det fjerde skal dygtige elever på ungdomsuddannelserne, dvs. elever på de gymnasiale uddannelser eller 
erhvervsuddannelseselever, efter udenlandsk forbillede, under uddannelsen have mulighed for at tage fag på de 
videregående uddannelser, og de skal have merit for deres indsats ved et eventuelt senere optag på den pågældende 
eller beslægtede videregående uddannelse, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. 
 
I det vedlagte bilag beskrives den ramme for talentforløb på CBS som er udviklet gennem dialog med 
studienævnene og de studerende. 
      
Det indstilles: 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag: 
7.1 Talentforløb på CBS 

Møde i CBS bestyrelsen / 11. juni 2014  

 

 



N O T A T  

 

 

Talentforløb på CBS 
 
En ændring af universitetsloven har givet mulighed for at udbyde særlige aktiviteter til 
særlige talentfulde studerende. Det betyder først og fremmest, at der kan tilbydes 
studerende ekstra aktiviteter (ECTS) og at særlig indsats kan påføres eksamensbeviset. 
Ekstraaktiviteterne er ufinansierede og skal således dækkes af universitetets ordinære 
taxameterbevilling. 
 
CBS har efter drøftelser med bl.a. studienævnene og de studerende skitseret en ramme 
for talentforløb på CBS. 
 
Præmisser 
CBS talentprogram skal være et tilbud for enkeltstuderende, der ønsker at yde en særlig 
indsats. De studerende er samtidig studerende på deres ordinære uddannelse. 
Talentfulde studerende kan findes på alle programmer og det er en ekstra kvalitet hvis 
talentforløbene også kan give afsmitning på de ordinære uddannelser. 
 
Der skal være tilbud på alle uddannelsesretninger og både på bachelor- og 
kandidatniveau. 
 
Indholdet kan både være mere teoretisk, praktisk eller internationalt rettet, og det 
tilstræbes at mindst to af disse aspekter er tilstede i hver talentforløb. 
 
Tilbuddene består alle af aktiviteter, der går ud over en almindelig studieplan. Der er 
således tale om aktiviteter (også) kvantitativt er mere omfattende. Alle aktiviteter på CBS 
skal udfordre de studerende, så at et fag er ”svært” kan ikke alene begrunde et 
talentforløb.  
 
Den studerende søger om deltagelse efter udmeldte kriterier, men ikke alle vil få en 
plads. 
 
Tilbuddet er ufinansieret fra staten og derfor kan der ikke være tale om meget 
omkostningstunge tilbud og de skal være simple at administrere. 
 
Der findes allerede i dag en række forløb eller hele uddannelser, der kan betegnes som 
rettet mod særligt talentfulde studerende. Disse fortsætter. Det drejer sig om Advanced 
Economics and Finance, Globe, Engage, BBIP, Minors. 
 

4. juni 2014 
 
wm 
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Selvom disse er krævende forløb, falder de ikke ind under de nye talentbestemmelser, da 
der er tale om hele kohorter og ikke ekstraaktiviteter for enkeltstuderende.  
 
Som særlige talent forløb foreslås et antal nye (eller revalitiserede) pakker: 
 
Der foreslås udbudt følgende forløb: 
 

- CEMS Master in International Management  

- Double Degrees  

- Entrepreneurship forløb – CSE proof  

- Research forløb 

- Practice forløb  

 
De studerende der har gennemført talentforløbet vil få en særlig angivelse heraf på deres 
eksamensbevis. 
 
Loven er først vedtaget for nylig, og vi afventer stadig den udfyldende bekendtgørelse fra 
ministeriet, men ellers er vi klar til at gå i gang. Det tilstræbes at lade de første tre forløb 
træde i kraft efteråret 2014, mens de sidste to først kan udbydes i 2015. 
 
 Hvem Antal

CEMS Master in International Management Kandidat (CM, CMP, CMI)  50 
Double Degrees  Kandidat 25 
Entrepreneurship forløb – CSE proof  Bachelor/kandidat 100 
Research forløb  Kandidat 15 
Practice forløb  Bachelor 30 
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Kort præsentation af de enkelte forløb 
 
CEMS 
CEMS Master in International Management tilbyder den studerende et ét-årigt forløb 
international ledelse, leveret af 28 af verdens bedste business schools i samarbejde med 
over 70 store virksomheder. Målet er at styrke de studerendes viden om international 
ledelse, bygge bro mellem teori og praksis og skabe et unikt netværk mellem studerende 
fra fremragende universiteter. 
 
Programmet udbydes i andet år af kandidatuddannelsen, er praksis-orienteret og leder til 
at CBS kandidatgraden suppleres med en CEMS MiM grad. Udvælgelsen af studerende 
foretages af CEMS studieledelse i samarbejde med en corporate partner. 
 
CEMS er et internationalt business school fællesskab;  CBS CEMS Studieleder og 
Academic Board Member er ansvarlige overfor CEMS og CBS Uddannelsesdekan. 
 
CBS deltager allerede i programmet. 
 
Double Degrees 
CBS Double Degrees er et tilbud om at få en kandidatgrad fra både CBS og en god 
partnerinstitution. Målet er at give motiverede studerende mulighed for at styrke deres 
kvalifikationer og karrieremuligheder ved at gennemføre 2. år af uddannelsen på et 
fremmed universitet.  
 
Der findes pt. 8 aftaler med gode partneruniversiteter, hvor den faglige sammenhæng og 
progression er aftalt og løbende justeres. Hver aftale rummer et antal pladser (2-5), som 
besættes af udvalgte studerende 
 
Ansøgning indeholder motivational essay og anbefaling. Adgangskrav er at man er 
optaget på den pågældende CBS-uddannelse, har mindst 7,0 på BSc og TOEFL 100 
points. 
 
De pågældende studienævn har ansvar for Double Degree aftalerne, som koordineres af 
EDU Dekanen og administreres af Det Internationale Kontor.  
 
Entrepreneurship forløb – SCE Proof  
Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) Lab har til formål at give interesserede 
og kvalificerede studerende mulighed for og hjælp til at forsøge at skabe egne 
virksomheder. Deltagerne udvikler en forståelse for og indsigt i virksomhedsopstart og –
drift. 
 
CSE Lab tilbyder studerende med kvalificerede idéer online værktøjer, workshops og 
løbende supervision og støtter dem i tæt samarbejde med externe coaches, mentorer og 
forretningspartnere blandt etablerede virksomheder, rådgivere og professionelle 
iværksættere. Studerende kan bruge CSE faciliteter i en 3-måneders periode, Proof of 
Concept, og forsætte, hvis det går godt, yderligere 6 måneder i Proof of Business-fasen. 
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Alle CBS studerende kan søge om optagelse på CSE Lab. Optagelse sker gennem en 
prøve, Proof of Idea, hvor ansøgere skal beskrive en forretningsidé og demonstrere at de 
har grundlæggende indsigt i de forhold, der styrer det pågældende forretningsområde. 
 
CSE er en enhed under EDU dekanen og leverer uddannelsesrelaterede ydelser, men 
CSE Lab er ekstracurriculært; det faglige ansvar ligger hos en Vice Dean. 
 
Research forløb 
Researchforløbet tilbyder den studerende en forskningskompetence der muliggør 
færdiggørelsen af en projektbeskrivelse knyttet til en international ansøgning om en phd 
stilling. Målet med research forløbet er at skabe en pool af videnskabs-interesserede 
CBS kandidater. Forløbet retter sig ikke specifikt mod videre ansættelse som Phd på 
CBS.  
 
Totalt omfatter forløbet 22,5 ECTS, fordelt på et opdelt fælles modul i starten og 
slutningen af forløbet og tre specialiserede (forskerskole) forløb med to valgfag af 7,5 
ECTS. 
 
Deltagelse i researchforløbet sker ’by invitation only’ hvor studienævnene indstiller 
potentielle studerende til en/flere af CBS’ forskerskoler som har ansvaret for selektion af 
de 15 studerende der kan optages pr. år.  
 
CBS’ forskerskoler er ansvarlige for udvikling og kvalitetssikring af researchforløbet med 
reference til de respektive studienævn der godkender de kurser forløbet bygger på. 
Kurserne er progressionskurser fra valgfagskataloget 
 
Practice forløb 
Practice forløb tilbyder den studerende et fag-progressions forløb der garanterer en 
studieplads på en kandidatuddannelse hvortil optagelseskriterierne i øvrigt er opfyldt. 
Målet med practiceforløbet er at give studerende med særlig interesse, kvalifikationer og 
lyst en mulighed for at skabe en stærkere faglig profil der afspejles i deres ’diploma 
supplement’ 
 
Practiceforløbet bygger på tre valgfag (on top of). Valgfagene er progressionsfag og 
organiseret på en liste udvalgt af de respektive studienævn. Et af disse fag bygger på et 
integreret internship, hvor den studerende får tilknyttet en personlig mentor samt en CBS 
vejleder. Forløbet omfatter et afsluttende skriftligt arbejdesammenfattende valgfag og 
internship.  
 
Der er totalt 30 pladser på practice forløbet. Alle CBS studerende uanset studieretning 
kan søge. Udvælgelsen foretages af studielederkredsen (et udvalg nedsat af denne) på 
baggrund af karaktersnit, motivational essay og samtale. Studienævnene har ansvaret for 
valgfagslisten og internships, samt udpegning af vejledere og mentorer 
 
 
 



 

8. MEDDELELSER FRA FORMAND OG DIREKTION, SAMT 
EVENTUELT 
 
Formanden og direktionen vil under dette punkt kort supplere det skriftlige materiale med mundtlig 
orientering om udvikling og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
Punktet er til orientering. Det er muligt at stille spørgsmål til formand og direktion under dette punkt, 
ligesom spørgsmål og kommentarer til det skriftlige materiale er velkomne. 
 
Skriftligt materiale: 
Til bestyrelsens orientering vedlægges i bilag 8.1 direktionens klummer fra maj og juni. Bilag 8.2 indeholder 
status på CBS’ alumniarbejde.      
 
Styrelsen for Videregående Uddannelser er i gang med at følge op på status for medbestemmelse og 
medinddragelse i forlængelse af ændringen af universitetsloven i 2011. Universiteterne fik med 
lovændringen større frihed til at fastsætte deres egen organisation, og det blev tydeliggjort, at bestyrelsen har 
ansvar for at sikre, at medarbejdere og studerende bliver inddraget i væsentlige beslutninger. Opfølgningen 
skal resultere i en redegørelse til Folketinget, der forventes at lande på ministerens bord inden sommerferien. 
Styrelsen har til brug for opfølgningen bl.a. gennemført en survey. Resultaterne fra denne blev præsenteret 
ved en konference d. 15. maj. Bilag 8.3 og 8.4 præsenterer de overordnede resultater fra surveyen for hhc. 
CBS og sektoren generelt. 
 
Bilag 8.5 indeholder en status på samarbejdet med DTU og KU under fællesparaplyen ”Copenhagen Science 
Region”.  
 
 
Bilag: 
8.1 Direktionens klummer, maj og juni 
8.2 Statusnotat Alumni Relations programme, maj 2014 
8.3 Medbestemmelse og medinddragelse: en god og en dårlig nyhed fra Epinions undersøgelse 
8.4 Epinion: Medbestemmelse og medinddragelse på universiteterne - præsentation af resultater 
8.5 Copenhagen Science Region 
 
 
Mundtlige orienteringer: 
Formand og direktion vil bl.a. orientere om følgende, hvis tiden tillader det: 
 

- Møder i regi af danske universiteter 
- Student House 
- Formandens møde med Akademisk Råd 
- Institutionsakkreditering: Indtryk fra panelets 2. besøg på CBS (2-4. juni)  

 

Møde i CBS bestyrelsen / 11. juni 2014  

 

 



Social kapital skaber værdi for CBS  

Universitetsdirektør Peter Jonasson skriver i maj måneds klumme fra Direktionen, 
om hvordan social kapital skaber værdi for CBS.  

 

Af Peter Jonasson, Universitetsdirektør, CBS 
Oversat af Katrine Rask Andersen, EA CBS 

Social kapital skaber værdi for CBS 

Du skal være formand for et arbejde om social kapital på CBS! Sådan nogenlunde lød 
indkaldelsen fra HR for ca. et år siden, da jeg tiltrådte som universitetsdirektør. 

Jeg var skeptisk. For min oplevelse har været, at medarbejderrettede projekter, som tager 
udgangspunkt i noget meget kompleks teori og som skal faciliteres af konsulenter, ofte ikke 
lykkes med at blive konkrete i medarbejdernes hverdag. Det bliver ord på slides, som ingen 
bruger til noget. 

I dag er jeg blevet rigtig glad for projektet. For jeg synes, at det er lykkedes med 
udgangspunkt i teorien om social kapital at lave et projekt, som både har løst helt konkrete 
problemer på CBS, men som også peger fremad i vores ledelsespraksis, samarbejde på tværs 
af organisationen og den enkeltes tilgang til opgaveløsning. 

Konkret, relevant og overskueligt  

Konkret handler projektet om, hvordan social kapital kan bidrage positivt til 
samarbejdsudfordringer mellem enheder, som ligger i forskellige hovedområder (uddannelse, 
forskning, fællesadministration), fordi meldingen er, at især dette samarbejde er svært. 

I styregruppen blev vi meget hurtigt enige om, at begrebet ”social kapital” var meget 
vanskeligt at gøre konkret og relevant. Derfor skar vi det ned til, at vi ville prøve at løse nogle 
konkrete samarbejdsudfordringer mellem enheder i forskellige hovedområder. Udfordringerne 
skulle handle om noget, som enhederne selv syntes var relevant. Og problemet skulle være så 
overskueligt, at det faktisk kunne løses. Det betød ikke, at problemet skulle være let at løse, 
men at problemformuleringen skulle være så klar, at det kunne afgøres, om problemet var 
løst. Og på den baggrund kunne der så drages nogle mere generelle konklusioner om, hvordan 
vi kan forbedre samarbejdsformerne på CBS. 

Jeg tror, at netop denne tilgang er kernen i, hvorfor projektet får positiv feedback, og hvorfor 
det er lykkedes at engagere en relativt stor gruppe af medarbejdere med de lokale lederes 
opbakning i dette projekt. Det skal bemærkes, at lederen kunne sige nej til, at enheden skulle 
deltage, og at enhederne ikke har fået erstatningstimer. Så et af kriterierne har været, at den 
lokale leder kunne overbevises om, at der var tilstrækkelig sandsynlighed for, at outcome fra 
forsøget ville være af samme eller større værdi end den værdi, som medarbejderen ellers ville 
have skabt for enheden.  

Et par eksempler på overskrifter fra eksperimenterne er: 

· Hvordan data om ansøgere/optagne/studerende findes, hvornår de findes og hvordan de 
formidles 
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· Samarbejde om servermiljø til ledelsesinformationsdata 

· Fælles kalender for kursus, events og samtaler 

· Samarbejde om brug af økonomistyringsværktøjet Prophix mellem dagsuddannelserne og 
budgetafdelingen 

Det umiddelbare læringspunkt er simpelt: den bedste måde at få folk til at samarbejde på er 
ved at sætte dem sammen og give dem rum og plads til at finde de rigtige løsninger uden for 
mange begrænsninger. Det har nok stået på mangen en konsulent-slide og er selvfølgelig 
ingen nyhed. Nyheden er, at vi faktisk fik nogle enheder til at lave et sådant samarbejde 
omkring nogle problemstillinger, hvorom mange af deltagerne sagde, at problemstillingerne 
var gamle kendinge, som der bare aldrig var blevet taget fat om. Så der er skabt noget 
konkret værdi for CBS.  

Hvor peger det hen?  

Projektet handler om, at medarbejderne bare skal tage initiativ til at finde løsninger og så løbe 
afsted med disse løsninger. Udfordringen ved denne tilgang er, at økonomisupporterne ikke 
bare skal finde deres egen løsning på, hvordan vi konterer på CBS. Og It-udviklingen skal ikke 
bare drives af, hvad den enkelte it-udvikler lige synes er den rigtige løsning osv. 

Vi har netop over de sidste par år arbejdet meget hårdt og målrettet mod at skabe fælles 
standarder, modeller og procedurer for, hvordan vi gør tingene. Det skaber typisk effektive og 
regeloverholdende procedurer, der sikrer en ens standard for produktet. Og det er en 
forudsætning for at skabe et veldrevent universitet. 

Men det er min faste tro, at alle disse procedurer, regler og koncepter er forudsætningen for, 
at der kan skabes rum for de innovative eksperimenter enhederne imellem. Musikeren skal 
først lære alle de grundlæggende elementer i at spille på sit instrument. Det tager mange års 
øvelse. Og først derefter kan der eksperimenteres med nye banebrydende musikformer. Sådan 
er det også med god administration. 

Derfor handler det nu om at omsætte de resultater, som vi har fået fra vores eksperimenter til 
en praksis hos de administrative ledere, hvor lederne får arbejdet med, hvordan man doserer 
procedurer, regler og koncepter på en måde, så der er rum til også at bruge den 
eksperimenterende arbejdsform, uden at dette betyder, at alle nu begynder at opfinde deres 
decentrale løsning. 

Det bliver et tema, som vi kommer til at arbejde med i CBS’ administration fremover. Første 
initiativ er et samlet seminar før sommerferien for alle administrative kontorchefer og 
teamledere på tværs af hovedområderne med dette som fokus.  

   



Folkemødet	på	Bornholm	–	og	CBS’	dialog	med	omverdenen	
 

Per Holten‐Andersen, juni 

I slutningen af kommende uge starter et af de store tilløbsstykker i Danmark, det årlige Folkemøde på 
Bornholm. Initiativet blev taget i 2011 af Bornholms Amtskommune; allerede det første år blev Folkemødet 
et tilløbsstykke med 256 arrangementer og 10.000 deltagere – et resultat, som sikkert har overgået de 
vildeste forventninger hos arrangørerne. 

I 2012 var der 748 events i det officielle program med over 32.000 deltagere, og sidste år tiltrak Folkemødet 
mere end 60.000 deltagere til 1324 events. Over 500 organisationer deltog, en rekord, der også forventes 
overgået i 2014. 

Hvorfor denne succes? Det er min opfattelse, at i et samfund der mere og mere ledes af teknokrater, 
eksperter, og akademisk uddannede politikere har befolkningen brug for fora, hvor de kommer ”tættere 
på”. Der er behov for styrkelse af dialog og demokrati på en måde, der både er direkte og uformel, hvor 
”den almindelige borger” kommer tæt på de politiske beslutningstagere. Folkemødet er et sådant uformelt 
forum, og mødet skaber samtidig en ramme, hvor politikere, samfundsdebattører, opinionsdannere, 
medier og forskere får direkte kontakt med tanker og idéer, der rører sig i befolkningen. De får en bedre 
pejling af trends i samfundet som påvirker politik og kommunikation. 

Men hvorfor deltager CBS – og jeg selv – på Folkemødet? Fra CBS er vi i år kraftigt repræsenteret af 18 
forskere og ledere, som deltager i 13 forskellige events, dækkende områder som sundhedsøkonomi, 
offentlige og private partnerskaber, virksomhedens sociale ansvar, konkurrencesamfundets udfordringer, 
fremtidens ledelse, uddannelsesreformen, kultur og turisme, samt vækst og velfærd. Arrangementerne er 
en blanding af faglige indlæg, paneldiskussioner og  workshops. Folkemødet giver en oplagt mulighed for at 
formidle nogle af universitetsverdenens, herunder selvfølgelig specielt CBS´, synspunkter og budskaber, 
ikke mindst overfor Danmarks politiske beslutningstagere, og dette endda på en sjældent direkte og 
uformel måde. Dialog er i højsædet på Folkemødet og da CBS er et universitet, der har tæt forbindelse til 
omverdenen og ønsker at indgå i dialog om vores forskning og uddannelse, er det kun naturligt, at CBS 
deltager i Folkemødet på Bornholm.  

Folkemødet er imidlertid kun ét eksempel på, hvordan CBS løbende drøfter med omverdenen, hvorledes vi 
med relevant forskning og uddannelse kan bidrage til at løse nogle af vores store nationale og globale 
udfordringer. Lad mig nedenfor nævne nogle yderligere eksempler.  

Allerede i CBS´ strategi fra 2011 blev det besluttet, at etablere Business in Society platforme, hvor vi 
inviterer til tværgående dialog og samarbejde med virksomheder, politikere, myndigheder og øvrige 
eksterne interessenter på en række områder, hvor CBS har særlig indsigt og erfaring. Bæredygtig udvikling, 
styrkelse af konkurrenceevnen, offentlige og private partnerskaber, innovation og entreprenørskab samt 
shipping er eksempler på de nuværende platforme, hvor CBS skaber ny viden, som medvirker til at befæste 
de ledende positioner Danmark er i besiddelse af på (nogle af) disse områder.   

De seneste to år har jeg besøgt ledelsen af de fleste større børsnoterede danske virksomheder, bl.a. med 
det formål at få en direkte tilbagemelding på kvaliteten af vore dimittender og relevansen af vores 



forskning. CBS forskning bidrager til samfundet og efter sommerferien vil CBS udgive en oversigt, som på 
forventelig let forståelig måde, illustrerer 13‐14 konkrete eksempler på forskning, der har ”gjort en forskel” 
for enkeltvirksomheder eller brancher.  

Netop nu er jeg på tilsvarende måde i gang med den årlige besøgsrunde hos alle de politiske partiers 
forskningsordførere, som især har til formål at formidle vores resultater inden for uddannelse og forskning 
og få feedback på tilfredsheden med vores indsats.  

Endelig inviterer CBS jævnligt til faglige og politiske arrangementer, hvor vores forskningsresultater er i 
centrum for formidlingen, og danner baggrund for at drøfte emnerne med deltagerne ‐ og få feedback. 
Senest holdt CBS et politisk dialogmøde om EU's fremtid forud for valget til Europaparlamentet, et seminar 
om klimaudfordringer i Asien, og CBS var for nylig vært for lancering af det nye nationale kodeks for 
forskningsetik. 

Disse eksempler er en understregning af, at vi mener det alvorligt, når vi kalder vores strategi for ”Business 
in Society”.  

CBS finansieres af omverdenen, mestendels af den offentlige omverden. Omverdenen har derfor 
berettigede forventninger til os – vi ønsker at vise omverdenen hvad vi leverer for pengene, og samtidig 
høre omverdenen om vores forskning og uddannelse ”sidder lige i skabet” eller om der er plads til eller 
behov for forbedringer. Også derfor deltager CBS i Folkemødet på Bornholm.  

Hvad ser jeg frem til? Udover at tale CBS’ sag, fortælle om alle de ting vi gør rigtigt, modtage input fra nær 
og fjern, pleje vores samarbejde med diverse interessenter ‐ herunder gode venner fra DTU og KU, se og 
opleve at vores forskere bruger dagene som rampe og samlingspunkt, så skal jeg nyde at vi lever i et land, 
hvor det er muligt, at afholde et arrangement over tre dage, hvor meninger på tværs af politiske partier, 
organisationer og brancher er I højsædet – det er demokrati og åbenhed når det er allerbedst!  
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STATUSNOTAT ALUMNI RELATIONS PROGRAMME, 
MAJ 2014 
 
CBS’ alumniarbejde fokuserer på at skabe og fastholde en relation til CBS’ 
alumner til gensidig fordel for både CBS’ alumner og CBS. 
Udgangspunktet er, at omdrejningspunktet for alumnirelationen er mellem 
den enkelte dimittend og dennes tidligere studieretning. CBS stiller 
infrastruktur samt en tværgående pakke til rådighed samt understøtter de 
lokale initiativer, men det er de lokale initiativer, som kan drive 
alumniarbejdet.  
 
Der er – efter der i 2013 blev foretaget en større afdækning af fordele og 
ulemper ved forskellige it-infrastrukturløsninger – udpeget fem spor i 
alumniarbejdet: 

i) Konkrete aktiviteter for alumner 
ii) Kommunikation til alumner samt struktureret 

feedback og evaluering af aktiviteter 
iii) Motivation af CBS’ medarbejdere til at deltage i 

alumnearbejde 
iv) Business intelligence og datapakker  
v) Teknisk understøttelse.  

Den tværgående strategi for alle fem spor er at afprøve løsninger i praksis i 
mindre skala, således at der opbygges en erfaringsbank, der kan indgå i en 
bredere værktøjskasse for det samlede alumniarbejde på CBS. Inden for 
alle spor arbejdes der i åbne arbejdsgrupper med bred inddragelse på tværs 
af CBS’ studieprogrammer, institutter, studenter- og alumneorganisationer 
samt administrative enheder. Fokus har især været på at få fremdrift i spor 
1 og 4, da det vurderes som værende de to spor, hvor der er den største 
umiddelbare gevinst og erfaringsopbygning.   

Konkrete aktiviteter for alumner  
Følgende aktiviteter gennemføres i 2014. Hovedparten af 
aktiviteterne gennemføres som et samarbejde mellem Alumni 
Relations-enheden og andre parter på CBS - fx studienævn. 

 Faglige arrangementer med efterfølgende 
netværksreception afholdes i samarbejde med 
studienævn (cand.merc.jur, Asian Studies Programme, 
Institut for International Business Communication, 
Business Language and Culture, Supply Chain 
Management) 

 AlumNight at Nexus - fredagsbar for alumner 
 50 års kandidat-jubilæum (frokostarrangement) 
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 Career panel event for internationale full time 
studerende / alumner 

 Alumni relations-enheden indgår i samarbejdet om 
afholdelse af Cand.merc. Graduation Ceremony  

Grundpakke til alle CBS’ alumner 
For at gøre det attraktivt at tænke på sig selv som alumni fra CBS, har CBS 
etableret en ”grundpakke”, som alle alumner har ret til. Ideen er, at ved at 
pakke tilbuddene sammen i en ”alumni-pakke”, så får man samtidig 
dimittender til at tænke sig som alumner og ikke blot ”tidligere studerende 
på CBS”. Pakken består af følgende elementer: 

 Biblioteksservices: Online adgang til artikeldatabase 
(Business Source Alumni Edition); Online booking af 
studieplads på biblioteket; Gratis forsendelse af lån; 
Professionel hjælp til informationssøgning til 
reduceret pris 

 Rabataftaler (The Economist, Forlaget Andersen, 
Academic Books (CBS Press), Børsen gratis i 4 mdr., 
Der annonceres løbende rabatter på konferencer og 
lign.) 

 Career Services (Jobsite for dimittender (op til 3 års 
erfaring), Karriererådgivning (op til 3 mdr. efter 
dimission), trådløst internet på campus,) 

 Netværksmuligheder: (LinkedIn-gruppe for CBS-
alumner med 16.700 medlemmer) 

 Mentornetværk (Pilotprojekt i samarbejde med 
alumneforening og studienævn) 

 Oversigt til alumner om, hvordan de kan bidrage 
til CBS' undervisning (under udvikling) 

Grundpakken er tænkt således, at der både skal være noget for de alumner, 
der næsten lige er dimitteret fra CBS, og dem som har været længere på 
arbejdsmarkedet.  

Alumniprojektet leverer forretningsinformation 
Et af CBS’ mål med alumniarbejdet har været at kunne levere bedre 
forretningsinformation om, hvor vores studerende går hen efter endt 
uddannelse. Efter den brede afsøgning og test af forskellige løsninger har 
det været konklusionen, at anvendelse af LinkedIn data fra CBS 
alumnigruppe var den billigste og hurtigste måde at skaffe 
forretningsinformation. Det omfatter dermed også de ca. 100.000 LinkedIn-
profiler, der angiver en tilknytning til CBS som dimittend, studerende, 
medarbejder, ekstern underviser mv. Adgangen giver samtidig mulighed til 
at kontakte enhver på LinkedIn direkte. 
 
Nedenfor er to eksempler på, hvorledes LinkedIn-data er blevet anvendt:  

 I foråret blev LinkedIn-data brugt til at hjælpe CBS’ 
evalueringsenhed med kontaktdata på alumner i 
forbindelse med den evaluering af CBS’ uddannelser, 
der udføres af Financial Times. Det er centralt, at der 
er tilstrækkeligt med respondenter, idet CBS ellers 



 

 

 

ikke bliver ranket. De opdaterede kontaktdata har 
betydet en forøgelse af mulige positive respondenter i 
undersøgelsen med ca. 300 % sammenlignet med 
tidligere år. 
 

 Rektor besøger en lang række primært C20-
virksomheder. Som forberedelse til besøgene 
udarbejdes der et faktaark om CBS’ alumner i 
virksomheden. Der er ikke tale om et helt præcist 
billede, men billedet er tilstrækkeligt præcist til at 
danne et godt grundlag for en dialog mellem CEO og 
rektor.   
 

Derudover anvendes LinkedIn-data til: 
 Oversigt over karrierevalg, titler o.lign. på 

studieprogrammer. Pilotproduktion af datapakker for 
udvalgte studier.  

 Research på medlemmer til nye advisory boards / 
dialogpartnere for studieprogrammer 

 Oversigt over internationale full degree alumner – 
hvor mange bliver i Danmark efter de er færdige? 
Hvad laver de? 

Flere anvendelsesmuligheder er under udvikling.  

Next step 
Det har høj prioritet, at arbejdet med alumner er tæt koblet til afprøvning i 
praksis. Erfaringerne kan på den måde hurtigt omsættes til ny praksis og 
skaleres til andre fagområder.  
Sideløbende indsamles dokumentation i form af deltagerevalueringer og 
benchmarkanalyser på tværs af universitetssektoren nationalt og 
internationalt.  
Generelt gælder det, at der er rigtig mange gode ideer til, hvor CBS’ 
alumni-aktiviteter kan udvikles. Det handler således om at fokusere på de 
tiltag, der umiddelbart vurderes at give dels den største effekt, dels den 
største læring ift. udarbejdelse af mere generiske værktøjer.   
Nedenfor ses en ikke-udtømmende liste over potentielle 
indsatsområder, som alumni-teamet er ved at afdække sammen 
med organisationen.  
	
Områder,	der	undersøges	i	forbindelse	med	udvikling	af	
nyt	alumni	relations	program.		

 Koble alumni-netværk mere klart til eksisterende 
Career Services 

 Mentoring og rådgivning 
 Socialt og networking 
 Jubilæer 
 Større arrangementer 
 Involvering i CBS 
 Lifelong learning og faglige arrangementer  



 

 

 

 "Omverden ind i undervisningen"  
 Faciliteter  
 VIP aktiviteter 
 Internationale aktiviterer 
 Lokale alumneinitiativer: involvering, facilitering og 

rådgivning 
 Markedsføring om og til alumner  
 LinkedIn og web 
 Yderligere integration med øvrige erhvervs- og 

karriererelevante aktører på CBS 

  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Patrick S. Gram 
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Medbestemmelse og medinddragelse: en 
god og en dårlig nyhed fra Epinions
undersøgelse
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Sektoren:
• Samlet set er der blandt medarbejderne 

sket et fald for oplevelsen af ledelsens 
lydhørhed og mulighederne for at påvirke

• Variation på tværs af universiteterne
• Lederne ønsker yderligere inddragelse af 

medarbejderne
• For studerende er sket en stigning for 

oplevelsen af ledelsens lydhørhed og 
mulighederne for at påvirke

• Blandt de medarbejdere og studerende 
som formelt set er medinddraget og har 
medbestemmelse er der sket en stigning 
for oplevelsen af at kunne udfylde den 
tiltænkte rolle som repræsentant

• Rammerne for de rådgivende/besluttende 
organers arbejde vurderes positivt 

CBS:
• Denne tendens ses også på CBS, særligt 

på institutniveau

• CBS’ andel ligger ”pænt i feltet”
• Gælder også på CBS, men dog et fald på 

CBS i ift. 2009
• Ikke opgjort på institutionsniveau

• Medlemmer af fora på CBS oplever høj 
indflydelse/medinddragelse. Pæn stigning 
på CBS 2009 til 2014

• Gør sig også gældende på CBS 

Det generelle billede, hovedtendser
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Deltagelse og oplevet indflydelse på 
møder i rådgivende/besluttende organer. 
(Forskelle i ) procentandel af 
medlemmer som svarer 'Ja' eller 'I høj 
grad / I nogen grad‘ (fra 2009 til 2014).

CBS har velfungerende organer…

Mulighed for at opfylde den 
tilsigtede rolle som 

repræsentant

Oplevet at være med til at 
kvalificere de endelige 

beslutninger

Mulighed for at for at 
komme med input til 

dagsordenerne forud for 
møderne

N1

2014 Dif. 2009 2014 Dif. 2009 2014 2014

Aalborg Universitet 78 5 79 8 90 208

Aarhus Universitet 76 ‐1 70 ‐3 89 523

Danmarks Tekniske Universitet 82 4 77 4 87 203

Copenhagen Business School 91 8 85 13 94 66

IT‐Universitetet ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 17

Københavns Universitet 82 7 78 5 88 442

Roskilde Universitet 88 12 79 13 92 72

Syddansk Universitet 88 4 80 ‐4 88 217

Alle (medlem, medarbejdere) 81 4* 76 2 89 1748

2014 Dif. 2009 2014 Dif. 2009 2014

Alle (medlem, studerende) 91 10* 85 4 89 508
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"I hvor høj grad oplever du, at ledelsen er 
lydhør overfor medarbejdernes 
synspunkter?" og "I hvor høj grad føler du 
dig i stand til at påvirke ledelsen?" 
Forskelle i procentandel af medarbejdere 
som angiver 'I høj grad / I nogen grad‘ fra 
2009 til 2014.

Lydhørhed på institutniveau, CBS 2014:
• 54 pct svarer 'I høj grad / I nogen grad‘. 

Det er den laveste andel i sektoren (64 
pct. er højest)-

• Signifikant fald ift 2009
Påvirkning på institutniveau, CBS 2014:
• 44 pct svarer 'I høj grad / I nogen grad‘. 

Andele mellem 40 og 49 pct. på øvrige 
uni.

… men det kniber institutniveau

Fra 2009 til 2014

Universitetsniv
eau Fakultetsniveau Institutniveau Studieadm. 

niveau
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Aalborg Universitet ‐7 ‐1 ‐4 0 1 ‐1 2 4 958

Aarhus Universitet ‐10 ‐2 ‐13 ‐9 ‐5 ‐13 ‐1 ‐2 2487

Danmarks Tekniske Universitet 10 4 ‐ ‐ ‐4 ‐3 9 8 1108

Copenhagen Business School ‐7 1 ‐ ‐ ‐9 ‐8 ‐3 ‐1 370

IT‐Universitetet ‐10 ‐18 ‐ ‐ 5 ‐3 ‐7 ‐10 112

Københavns Universitet 0 2 1 1 3 0 ‐1 1 2246

Roskilde Universitet 17 10 ‐ ‐ ‐4 ‐1 2 5 272

Syddansk Universitet ‐6 ‐3 ‐2 ‐5 ‐1 ‐4 1 3 1007

Alle (medarbejdere) ‐1 0 ‐5* ‐4* ‐2* ‐5* 1 2* 8560



Epinion for Uddannelses‐ og 
Forskningsministeriet

Akademikerne, Danske Universiteter 
og Danske Studerendes Fællesråd

MEDBESTEMMELSE OG 
MEDINDDRAGELSE PÅ
UNIVERSITETERNE
PRÆSENTATION AF RESULTATER 
KONFERENCE DEN 15. MAJ 2014

B3-2014 
Pkt. 8.c 
Bilag 8.4



Om rapporten

Hovedtendenser

Lydhørhed og mulighed for at påvirke – medarbejdere

Lydhørhed og mulighed for at påvirke – studerende

Deltagelse og oplevet indflydelse i rådgivende/besluttende organer

Rammer for indflydelse i rådgivende/besluttende organer

3

3

4

6

7

8



• At tegne et øjebliksbillede af 
medarbejderes, studerendes og lederes 
oplevelse af medbestemmelse og 
medinddragelse på universiteterne

• At følge op på den internationale 
universitetsevaluering fra 2009, hvor 
medbestemmelse og medinddragelse var 
ét af flere temaer

» Formål
• Spørgeskemaundersøgelse hvor en stor del 

af spørgsmålene går igen fra 2009 med 
henblik på at sikre komparation

• Populationsundersøgelse blandt 
medarbejdere/ledere (32.722) og 
stratificeret stikprøve blandt studerende 
(26.904) med svarprocenter på hhv. 34 og 
12 pct.

• Data er vejet på plads i forhold til 
universiteternes indbyrdes forhold, 
hovedområde samt VIP/TAP

• To fokusgruppeinterviews med 
medarbejdere og studerende, som enten 
er eller tidligere har været medlem af et 
rådgivende/besluttende organ

• Samlet set er der blandt medarbejderne 
sket et fald for oplevelsen af ledelsens 
lydhørhed og mulighederne for at påvirke

• Variation på tværs af universiteterne

• Lederne ønsker en yderligere inddragelse 
af medarbejderne

• For studerende er der sket en stigning for 
oplevelsen af ledelsens lydhørhed og 
mulighederne for at påvirke

• Blandt de medarbejdere og studerende, 
som formelt set er medinddraget og har 
medbestemmelse er der sket en stigning 
for oplevelsen af at kunne opfylde den 
tiltænkte rolle som repræsentant

• Rammerne for de rådgivende/besluttende 
organers arbejde vurderes positivt

OM RAPPORTEN

» Dataindsamlingsmetoder » Hovedtendenser



• 61 pct. oplever ledelsen som lydhør på 
institutniveauet

• 45 pct. vurderer at have mulighed for 
at påvirke ledelsen på institutniveauet

• Tendens til lavere andele fra det 
nærmeste til det fjerneste 
organisatoriske niveau

• Tendens til sammenhæng mellem 
oplevelsen af lydhørhed og 
vurderingen af muligheden for at 
påvirke

• Variation på tværs af universiteterne

MEDARBEJDERE – LYDHØRHED OG MULIGHED FOR AT PÅVIRKE (I)
"I hvor høj grad oplever du, at ledelsen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter?" og "I hvor høj grad føler du dig i stand til at påvirke 
ledelsen?" Procentandel af medarbejdere som angiver 'I høj grad / I nogen grad'. 

2014

Universitetsniveau Fakultetsniveau Institutniveau Studieadm. niveau
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Aalborg Universitet 22 10 31 16 63 49 52 44 958

Aarhus Universitet 17 6 24 9 60 40 34 26 2487

Danmarks Tekniske Universitet 33 14 - - 62 47 39 29 1108

Copenhagen Business School 39 23 - - 54 44 52 44 370

IT-Universitetet 54 36 - - 56 42 53 42 112

Københavns Universitet 25 10 36 19 62 46 37 29 2246

Roskilde Universitet 46 24 - - 56 43 56 50 272

Syddansk Universitet 34 11 44 22 64 48 50 43 1007

Alle (medarbejdere) 27 11 32 15 61 45 41 33 8560



• Samlet set er der blandt 
medarbejderne sket et fald for 
oplevelsen af ledelsens lydhørhed og 
mulighederne for at påvirke

• Dette gælder for fakultets‐ og 
institutniveau, mens der på det 
studieadministrative niveau ses en 
stigning

• Variation på tværs af universiteterne –
nogle trækker i den ene og andre i den 
anden retning

• Lederne vurderer i højere grad end i 
2009, at medarbejderne generelt bør 
inddrages mere (hhv. 79, 87, 89 og 79 
pct.). Gælder særligt forsknings‐ og 
undervisningsplanlægning (hhv. 74 og 
73 pct.).

MEDARBEJDERE – LYDHØRHED OG MULIGHED FOR AT PÅVIRKE (II)
"I hvor høj grad oplever du, at ledelsen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter?" og "I hvor høj grad føler du dig i stand til at påvirke 
ledelsen?" Forskelle i procentandel af medarbejdere som angiver 'I høj grad / I nogen grad‘ fra 2009 til 2014.

Fra 2009 til 2014

Universitetsniveau Fakultetsniveau Institutniveau Studieadm. niveau
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Aalborg Universitet -7 -1 -4 0 1 -1 2 4 958

Aarhus Universitet -10 -2 -13 -9 -5 -13 -1 -2 2487

Danmarks Tekniske Universitet 10 4 - - -4 -3 9 8 1108

Copenhagen Business School -7 1 - - -9 -8 -3 -1 370

IT-Universitetet -10 -18 - - 5 -3 -7 -10 112

Københavns Universitet 0 2 1 1 3 0 -1 1 2246

Roskilde Universitet 17 10 - - -4 -1 2 5 272

Syddansk Universitet -6 -3 -2 -5 -1 -4 1 3 1007

Alle (medarbejdere) -1 0 -5* -4* -2* -5* 1 2* 8560



• 56 pct. oplever ledelsen som lydhør på 
institutniveauet

• 43 pct. vurderer at have mulighed for 
at påvirke ledelsen på 
studieadministrativt niveau

• Andelen af medlemmer er konsekvent 
større end ikke‐medlemmer – gælder 
også forskellene til 2009

• Samlet set er der blandt studerende 
sket en stigning for oplevelsen af 
ledelsens lydhørhed og mulighederne 
for at påvirke på universitetsniveauet

• Variation mellem medlemmer og ikke‐
medlemmer

STUDERENDE – LYDHØRHED OG MULIGHED FOR AT PÅVIRKE
"I hvor høj grad oplever du, at ledelsen er lydhør overfor studerendes synspunkter?" og "I hvor høj grad føler du dig i stand til at påvirke 
ledelsen?" (Forskelle i) procentandel af studerende som angiver 'I høj grad / I nogen grad‘ (fra 2009 til 2014).

2014

Universitetsniveau Fakultetsniveau Institutniveau Studieadm. niveau
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Medlem af et 
rådgivende/besluttende organ 45 25 49 32 73 64 69 61 691

Ikke medlem af et 
rådgivende/besluttende organ 35 16 38 17 52 34 51 38 2597

Alle (studerende) 37 18 40 20 56 40 55 43 3288

Fra 2009 til 2014

Medlem af et 
rådgivende/besluttende organ 14 7 7 8 4 6 5 8 691

Ikke medlem af et 
rådgivende/besluttende organ 6 3 -1 -4 -3 -6 -1 -2 2597

Alle (studerende) 8* 5* 0 -2 -3 -3 0 1 3288



• Stigning i andelen af både 
medarbejdere og studerende i 
rådgivende/besluttende organer, som 
oplever at have mulighed for at opfylde 
den tilsigtede rolle

• Stadig en høj andel som oplever at 
være med til at kvalificere de endelige 
beslutninger ved deltagelsen

• Størstedelen af medarbejdere og 
studerende i rådgivende/besluttende 
organer har mulighed for at komme 
med input til dagsordenerne forud for 
møderne

MEDARBEJDERE OG STUDERENDE – RÅDGIVENDE/BESLUTTENDE ORGANER (I)
Deltagelse og oplevet indflydelse på møder i rådgivende/besluttende organer. (Forskelle i ) procentandel af medlemmer som svarer 'Ja' eller 'I 
høj grad / I nogen grad‘ (fra 2009 til 2014).

Mulighed for at opfylde 
den tilsigtede rolle som 

repræsentant

Oplevet at være med til at 
kvalificere de endelige 

beslutninger

Mulighed for at for at 
komme med input til 
dagsordenerne forud 

for møderne

N1

2014 Dif. 2009 2014 Dif. 2009 2014 2014

Aalborg Universitet 78 5 79 8 90 208

Aarhus Universitet 76 -1 70 -3 89 523

Danmarks Tekniske Universitet 82 4 77 4 87 203

Copenhagen Business School 91 8 85 13 94 66

IT-Universitetet - - - - - 17

Københavns Universitet 82 7 78 5 88 442

Roskilde Universitet 88 12 79 13 92 72

Syddansk Universitet 88 4 80 -4 88 217

Alle (medlem, medarbejdere) 81 4* 76 2 89 1748

2014 Dif. 2009 2014 Dif. 2009 2014

Alle (medlem, studerende) 91 10* 85 4 89 508



• Overordnet er vurderingen af 
rammerne for de 
rådgivende/besluttende organers 
arbejde positiv blandt såvel 
medarbejdere og studerende

• De studerendes vurdering er 
konsekvent mere positiv end 
medarbejdernes – særlig i forhold til 
oplevelsen af at det 
rådgivende/besluttende organ er med 
til at kvalificere beslutninger

• 26 pct. af medarbejderne, som ikke er 
medlem af et rådgivende/besluttende 
organ oplever at have givet input til 
væsentlige beslutninger (58 pct. af 
professorerne)

MEDARBEJDERE OG STUDERENDE – RÅDGIVENDE/BESLUTTENDE ORGANER (II)
”Oplever du, at følgende rammer er tilpasset til det rådgivende/besluttende organs arbejde?” Procentdel af medlemmer som angiver 'I høj grad 
/ I nogen grad'.

Størrelsen er 
passende i 
forhold til 
opgaverne

Der er fastsat 
effektive 

procedurer / 
sagsgange som 

understøtter 
arbejdet

Arbejdsdelingen 
mellem organet og 
administrationen er 
passende i forhold 

til opgaverne

Sekretariats-
betjeningen 
er passende

Oplevet at 
organet er 
med til at 
kvalificere 
væsentlige 

beslutninger

N1

Aalborg Universitet 78 66 63 72 56 208

Aarhus Universitet 81 63 60 69 49 523

Danmarks Tekniske Universitet 80 63 65 71 64 203

Copenhagen Business School 82 70 74 76 68 66

IT-Universitetet - - - - - 17

Københavns Universitet 78 71 65 71 58 442

Roskilde Universitet 88 67 50 67 61 72

Syddansk Universitet 82 68 70 75 68 217

Alle (medlem, medarbejdere) 80 67 64 71 57 1748

Alle (medlem, studerende) 85 76 72 75 80 508
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Copenhagen Science Region    (CPH Science Region [PHA].docx) 26/05/2014 

 

1.0 Strategiske mål 

Copenhagen Science Region er (det foreløbige navn på) et tættere samarbejde mellem 
hovedstadens 3 store og fagligt set særdeles komplementære universiteter: Københavns 
Universitet (2013: budget 8,4 mia., antal studerende: 40.000), Danmarks Tekniske Universitet 
(2013: budget 4,4 mia., 9.000 studerende), Copenhagen Business School (2013: budget 1,25 
mia., 16.000 dagstuderende, 5.000 aftenstuderende). Samarbejdet, der delvist er initieret af CBS, 
startede i 2013, og har 3 hovedformål: 

1: På sigt at etablere og profilere et fælles internationalt set attraktivt 
universitetssamarbejde, som kan tiltrække højkvalificerede ansatte, talentfulde 
studerende, fælles bevillinger, samt bidrage til regionens vækst- og beskæftigelse i et tæt 
samarbejde med regionen og regionens nøglevirksomheder 

2: At etablere koordinering mellem de 3 universiteter for at sikre øget indflydelse i 
samarbejdet mellem universiteterne samt Region Hovedstaden og det national-politiske 
niveau 

3: At realisere 1: og 2: igennem konkrete fælles projekter, der prioriteres i en fælles 
samarbejdskatalog/handlingsplan (bilag 1), og sikres et tydeligt opfølgningsansvar på 
hvert af de 3 universiteter. 

 

2.0 København som international vidensregion 

 Det bør være Københavns ambition, at være blandt verdens 10 mest attraktive 
vidensregioner. Kriterierne herfor er:  

1: Videnstunge, stærke og globalt opererende virksomheder, som bidrager til innovation og 
vækst i regionen,  

2: internationalt anerkendte og højt-rankede universiteter, som leverer forskning, udvikling 
og uddannelse i den internationale elite,  

3: et tæt samarbejde mellem virksomheder, universiteter og det politiske niveau i 
hovedstaden/regionen/landet,  

4: en livstils- og levestandardsmæssig attraktivt og tiltalende  metropol (cf. København). 

 De vidensregioner Danmark/hovedstadsregionen bør måle sig op imod er regioner som 
Maryland, Massachusetts/Boston, Washington, Michigan, Beijing, Seul/Sydkorea, Sydsverige, 
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Schweiz (se fx. DI: ”Danmark i regionernes videnkapløb”). De nævnte regioner er, udover det 
ovenfor beskrevne ”triple-helix samarbejde”, karakteriseret ved et højt uddannelsesniveau samt  
forskningsinvesteringer på 3-6% af BNP, hvor Danmarks niveau pt. er 3%. Derudover er 
vidensregionerne oftest karakteriseret ved, at de har stærke såvel natur-, som tekniske, og 
sundhedsvidenskabelige universitetsmiljøer SAMT en markant og fagligt stærk Business School. 

 Det er derfor visionen, at Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og 
Copenhagen Business School over de kommende årtier tilsammen skal være med til at sikre 
København en markant pladsering iblandt de førende internationale vidensregioner. 

 

3.0 Det praktiske samarbejde - samarbejdskatalog 

 Det praktiske samarbejde har pt. følgende dimensioner. Nedenfor gives eksempler på 
samarbejder, der er nærmere beskrevet i vedlagte samarbejdskatalog (bilag 1). Numrene i 
(parentes) refererer til bilaget. 

 Fælles uddannelser 

 Det er målet, at udbyde en række internationale kandidatuddannelser med tæt 
virksomhedssamarbejde, mellem 2/3 af de deltagende universiteter. Eksempler herpå er: 

- (2) BioBusiness and Innovationprogramme (BBIP). Uddannelsen kører pt. på 3.die år. 
Deltagere: KU-Science, DTU, CBS 

- (3) Health Innovation: netop præ-kvalificeret kandidatuddannelse. Deltagere: KU-
Sund, CBS 

ICT 

- (13) Erfaringsudveksling, herunder evt. fælles investeringer i ICT-infrastruktur. 
Deltagere: KU, DTU, CBS 

 Fælles ”mødesteder” for KU, DTU og CBS studerende 

Eksempler herpå er: 

- (10) Fælles sommerskoler. Deltagere: KU, DTU, CBS 
- (11) Et udbud af specialemuligheder hvor hver institutions studerende systematisk 

kan invitere studerende fra de øvrige 2 institutioner til fælles specialeskrivning. 
Deltagere: KU, DTU, CBS 

- (15) Copenhagen School of Law and Governance: Målet er at sikre forhåndsmerit og 
dermed et fælles marked for udbud af kurser på jura- og polit-området ved KU og 
CBS. Deltagere: KU-Jur/KU-Samf, CBS 

- (21) Fælles sproguddannelse mellem KU og CBS. Deltagere: KU-HUM, CBS 
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 Initiativer mht. fælles forskningsprojekter og -ansøgninger 

- (6) CBS har i 2014, efter invitation, indmeldt sig i CreoDK, som er Region 
Hovedstadens, KU´s og DTU´s fælles EU-kontor i Bruxelles. Målet er blandt andet 
fælles KU, DTU og CBS EU-ansøgninger. Deltagere: Region Hovedstaden, KU, 
DTU, CBS 

- (28) Danmarks Maritime Klynge. Deltagere: KU, DTU, CBS, mfl. partnere 
- (31) Fælles forskningsansøgninger til den nye Innovationsfond. Deltagere: KU-

Science, CBS 

 Innovation og entrepreneurskab 

- (4) KU´s og CBS´s køb af aktiemajoriteten (sammen med Symbion Fonden) af 
forskerparken Symbion A/S. Et af målene med CBS ejerskab er, at sikre en fysisk 
pladsering af (dele af) Symbion på CBS campus. Deltagere: KU, CBS, muligvis DTU 

 Branding 

- (5) Fælles og koordineret tilstedeværelse ved Folkemødet på Bornholm, initieret i 
2013, og udvidet betydeligt til det kommende 2014 Folkemøde. Deltagere: KU, DTU, 
CBS 
 

4.0 Mulige konsekvenser af samarbejdet for CBS 

 Det er den overordnede vurdering, at etableringen af samarbejdet Copenhagen Science 
Region potentielt vil indebære en række strategiske fordele for CBS, samt at det vil have 
betydelig (positiv) signalværdi for de 3 universiteter såvel politisk som hos regionens 
virksomheder. Det vil imidlertid, i visse situationer, også være en konsekvens af samarbejdet, at 
CBS´ individuelle handlefrihed kan blive begrænset. I hvilke sager/sammenhænge kan ikke på 
forhånd præcist forudses, men mulige eksempler vil være fysisk pladsering af fx fælles startup-, 
innovations-, og entrepreneurskabsfaciliteter.  

Per Holten-Andersen 26/05/2014 
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Forskning 
Navn  År  CBS kontakt Partnere Beskrivelse 

  CPH Science Region (uddannelse, forskning, andet)
  Navn  År CBS kontakt Partnere  Beskrivelse

1 

 
Copenhagen Innovation and 
Entrepreneurship Lab (CIEL) 
 

2011‐2015 
 

Sven Bislev  CBS, DTU, KU 
 

CIEL er et samarbejde om innovation og entrepreneurship 
mellem DTU, KU og CBS.  
Hver institution etablerer et sæt tværfaglige valgfag på 
kandidatniveau, som udvikles i samspil mellem alle tre og 
udbydes til studerende fra alle tre.  

2 

Bio‐business – Cand.merc.Scient (bbip)
 

2013‐ Finn Valentin Samarbejde mellem 
KU Science (Life) CBS, 
og DTU biotech, samt 
store biotech/medico 
virksomheder som 
Novozymes og 
Danisco 
 
 

Master program in entrepreneurship and biotechnology 
 

3 

M.Sc. in Health innovation  2014 – IKKE 
STARTET 
ENDNU 

Finn Valentin CBS, KU
 

Der arbejdes bl.a. på at etablere en uddannelse i Health and 
Innovation. Samarbejdet vil kunne udvikles til at blive en del 
af en ’Copenhagen School of Health Innovation’ sammen 
med yderligere partnere. 
 

4 

Symbion A/S 
 

2013‐ PHA/Sven Bislev CBS, KU CBS og KU er begge medejere af forskerparken Symbion 
A/S, hvor opstartsvirksomheder kan udvikles og modnes til 
kommercielle forretningsområder. 
 

5 

Folkemødet 
 

2013‐ MKJ/MHK CBS, DTU, KU  CBS, DTU og KU samarbejder om Science Slam – en 
konkurrence i formidling af forskningsresultater. 
Bedømmelsen sker af publikum med Lasse Rimmer som 
konferencier. Endvidere samarbejdes med DTU og KU om et 
debatarrangement under titlen ’Universiteternes rolle i 
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5samfundet’ 
 

6 

CreoDK 
 

2014 ‐ PHA CBS, DTU, KU 
 

Samarbejde med KU, DTU og Region Hovedstaden om et 
fælles kontor i Bruxelles til støtte af forskningsansøgninger 
fra EU's rammeprogrammer. 

7 

Triple Helix 2014‐ PHA/MKJ CBS, DTU, KU 
 

Samarbejde om branding og generelt om stærkere samspil 
mellem myndigheder, virksomheder og universiteter 
 
Udnytte styrken ved en fælles klynge til at gøre regionen 
mere internationalt attraktiv bl.a. inspireret af 
vidensklynger og citybrands i andre regioner, som fx 
Stockholm og New York. 

8 

International rekruttering 
 

2014‐ IKKE 
STARTET 
ENDNU 

PHA/MKJ CBS, DTU, KU  Tilstedeværelsen af kloge hoveder og risikovillig kapital er 
vigtig. Derfor skal der være fokus på rekruttering af 
internationale talenter, der vil gøre regionen endnu mere 
attraktiv. 
 

9 

CIC: Copenhagen Innovation Center  
 

2014‐ IKKE 
STARTET 
ENDNU 

PHA/MKJ CBS, DTU, KU  På alle tre universiteter er der et ønske om etablering af 
flere forskningsbaserede spin‐offs. Efter amerikansk 
forbillede skal sikres rammer, hvor virksomhederne kan 
mødes på tværs af fagområder. 
 

10 

Oprettelse af fælles sommerskoler 
 

2014‐ IKKE 
STARTET 
ENDNU 

PHA/MKJ CBS, DTU, KU  Oprettelse af fælles sommerskoler sikrer, at de studerende 
mødes på tværs om projekter, som har til formål at sikre 
økosystemet. 
 

11 

Skabe mødesteder for studerende, hvor 
de kan mødes om fælles specialer 
 

2014‐ IKKE 
STARTET 
ENDNU 

PHA/MKJ CBS, DTU, KU  For at sikre, at de studerende mødes på tværs skal der være 
fysiske faciliteter, hvor de studerende kan samarbejde på 
tværs af uddannelsesinstitutioner. 
 

12 
Oprettelse af fælles uddannelser 
 

2014‐ PHA/MKJ CBS, DTU, KU  Det fælles Bio Business and Innovation Program har været 
en stor succes og er et godt eksempel på 
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13uddannelsessamarbejde på tværs af institutioner og 
sektorer. Tanken er at udvikle flere sådanne fælles 
programmer

13 
ICT  
 

2014‐ PHA/MKJ CBS, DTU, KU  Samarbejde og erfaringsudveksling om ICT i 
undervisningen; e‐learning, internetbaseret undervisning og 
blended learning

14 

Etablering af flere studenterboliger i 
regionen 
 

2014‐ IKKE 
STARTET 
ENDNU 

PHA/MKJ CBS, DTU, KU  Der er generelt behov for flere boliger til studerende – og 
særligt, hvis vi vil gøre hovedstadsregionen mere attraktiv 
for internationale talenter. 
 
 

  Uddannelse
  Navn  År CBS kontakt Partnere  Beskrivelse

15 

School of Law and Governance 
 

2013 Sven Bislev CBS, KU Et samarbejde mellem jura‐ og politikmiljøerne på CBS og 
KU om bedre koordinering og lettere merit på tværs af 
uddannelserne på CBS og KU. Der er indgået aftale om 
sikring af merit. Hvis ordningen bliver en succes er det 
tanken at udvide til områderne økonomi og sociologi.  
 

16 

HA‐fag for Diplomingeniører i IT og Kemi 
 

‐ CBS, DTU  DTU studerende tilbydes 3 obligatoriske HA fag som led i 
deres uddannelse på DTU 
Omfanget er et hold om året 
 

17 
Fælles valgfag med DTU 
 

‐ Sven Bislev CBS, DTU  Løbende samarbejde med DTU om udvikling af fælles 
valgfag inden for innovation 
 

18 
DTU‐Ballerup (Ingeniørhøjskolen) 
 

‐ Ricky Wilke CBS, DTU  CBS er fagligt ansvarlig for udbuddet af marketing fag mv. 
på eksportingeniøruddannelsen Optag 70 studerende 
 

19 
SEEIT – Sustainable Energy 
 

‐ Sven Bislev CBS, DTU  Forskningssamarbejde mellem tekniske universiteter i 
Nordeuropa, herunder DTU. CBS’ rolle er at levere 
uddannelsesinput til netværket 

20  Master in Public Governance –  2008 Christian Tangkær CBS, KU Master uddannelse i public governance, udbydes samen 
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uddannelse i samarbejde med KU 
 

med KU. (600 studerende). Fortsat højt deltagerantal også 
efter at de første års tilskudsmuligheder er bortfaldet. CBS 
er hovedansvarlig og leverer hovedparten af fagene 
 

21 

Fælles sproguddannelse med KU/HUM
 

2013 IKKE 
STARTET 
ENDNU 

Wilbert van der 
Meer/Alex Klinge 

KU HUM og CBS CBS og KU har begge udfordringer med rekruttering til 
uddannelser i fransk, tysk og spansk. Der søges udviklet en 
fælles erhvervsrettet overbygningsuddannelse inden for 
sprog, for at samle kræfterne. En akkrediteringsansøgning 
er indsendt, men er blevet afvist. Det forventes at der 
fremsendes fornyet ansøgning sommer 2014. 
 

22 
CBS HA‐Mat uddannelse 
 

1986 Dorte Kronborg KU, CBS KU leverer matematikundervisningen på CBS HA‐Mat 
uddannelsen 
 

23 

Læreanstalternes fælleskurser 
 

1978 KU, DTU, ITU, RUC Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus, LFF
Læreanstalternes Fælles Byplankursus, LFB 
Læreanstalternes Fælles Projektleder‐ & Innovationskursus 
(LFPI) 
Fælles kurser for studerende fra universiteterne i 
hovedstadsområdet. 
 

  Forskning
  Navn  År CBS kontakt Partnere  Beskrivelse 

24 

Creating Competitive Jobs 
 

2013‐2014
 

Peter Lotz, 
Carsten Krogholt, 
Philipp Ostrowicz 

CBS, DTU, KU 
Lunds universitet 
(coordinator), Malmö 
Högskola, inSPIRe 
FOOD, Connect 
Denmark, Connect 
Skåne, Sustainable 
Business Hub, 
Handelskammaren 
(SE) 

Dette projekt sigter mod at udvikle en ny metode for at 
støtte virksomhederne til at forbedre udnyttelsen af 
akademisk viden og omsætte denne viden i deres forretning 
for at skabe konkurrencedygtige arbejdspladser.  

25 
Next Generation – www.nxtgen.dk  
 

2010‐2013 
 

CSE/Mette 
Mønsted 

CBS, DTU, KU 
Risø, and 

Tværinstitutionelt projekt til støtte af iværksætterånd i 
Hovedstadsregionen. Arrangerer workshops og 
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Copenhagen 
Municipality, Venture 
Cup, Symbion A/S 
 

sommerskoler for CBS‐studerende  

26 

ØMIC 
 

2010‐2012
 

Finn Valentin CBS, DTU, KU 
Lund University, Risø, 
5te, Malmö Högskola, 
Copenhagen 
Capacity, Roskilde 
Universitet, Region 
Sjælland, Region 
Hovedstaden, 
European Spallation 
Source, MAX‐lab, 
Vinnova, Forsknings‐ 
og 
Innovationsstyrelsen, 
Region Skåne, 
Innovationsbron 

Innovationsfællesskab der arbejder for at gøre Nordeuropa 
til det centrale knudepunkt for materialeforskning, 
herunder specielt avancerede ikke‐destruktive studier af 
biologiske materialer. 

27 

Future Electricity Markets  2012‐2017
 

Peter Møllgaard CBS, DTU, KU 
Dansk Energi, 
Energinet, NTNU, 
University of Castilla 
La Mancha 

Det centrale mål for projektet er at se på en række 
identificerede potentielle ændringer i nuværende 
elektricitetsmarkeder, samt fordelene ved at integrere 
store mængder af vedvarende energi i eksisterende 
systemer.

28 

Danmarks Maritime Klynge (DKMK) 
  2011‐2014 

 

Britta 
Gammelgaard 

CBS, DTU, KU 
Danske Maritime, 
Institut for Transport, 
Europas Maritime 
Udviklingscenter 
(EMUC) (lead‐
partner), Force 
Technology, 
Maskinmesterskole 
København (MSK),Det 
Juridiske Fakultet, 
Svendborg 

Projekt Danmarks Maritime Klynge (DKMK) er iværksat for 
at styrke det maritime kompetenceniveau i Danmark. For at 
fastholde Danmarks position som en af verdens førende 
søfartsnationer skal den danske maritime arbejdsstyrke 
være blandt de mest veluddannede og bedst kvalificerede i 
den globale konkurrence.  
 



6 

International 
Maritime Acedemy 
(SIMAC), Århus 
Maskinmesterskole 
(AAMS) 

29 

The role of awareness and sense of 
agency in gambling 
 

2013‐2016
 

Thomas Ramsøy CBS, DTU, KU 
University Hospital 
Hvodovre. 
 

Ludomaner har en manglende evne til at hæmme 
impulserne til at spille, kombineret med en paradoksal 
følelse af at have kontrol over egne valg og endog spillets 
udfald. Der vides i dag meget lidt om årsagerne til dette 
misforhold, og indeværende projekt har til formål at 
studere de neuropsykologiske mekanismer som ligger til 
grund for netop dette aspekt ved ludomani. 
 

30 

Denmark's Innovation Network for 
Health & Life Sciences – BioPeople 

 

2012 –

 

Finn Valentin 
(steering 
committee 
member) 

CBS, DTU, KU 
Industry Associations: 
Pharma: The Danish 
Association of the 
Pharmaceutical 
Industry; Biotech: 
Dansk Biotek; 
Medtech: 
Medicoindustrien; 
Food & Health:The 
Danish Agriculture & 
Food Council 
Universities, Research 
Education & 
Knowledge 
Organisations: 
Statens Serum 
Institut, SDU,  AAU, 
AU, Roskilde 
Universitet, other: 
Bioneer, Danish 
Technological 
Institute. DHI, Central 

Biopeople er primus motor i at fremme innovation og 
udvikling, internationalisering og videnoverførsel for 
sundhed og biovidenskab i Danmark. Biopeople er en del af 
den danske infrastruktur for innovation.  



7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denmark Region 
,Region Zealand, The 
Capital Region of 
Denmark, The North 
Denmark Region, The 
Region of Southern 
Denmark, Danish 
Health and Medicines 
Authority. 
 

31 

Fælles ansøgning til Innovationsfonden 
 

2013 CBS, KU CBS og KU Science vil fremsende en fælles ansøgning til 
Innovationsfonden. 
 

  Andet samarbnede 

32 
Adjunktuddannelse  2007‐ Jens Tofteskov CBS, KU, ITU  Visse områder på KU og ITU har købt pladser på CBS 

adjunktuddannelse, enten for at de ikke selv behøver at 
etablere et udbud eller for at supplere deres eget.
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