
Virksomheder er vilde med 
BUSINESS-FORSKERE
Copenhagen Business School (CBS) oplever kæmpe succes med det 
såkaldte BBIP-program, der i løbet af ét eller to år giver naturviden-
skabelige kandidater skarpe business-kompetencer. Både studerende 
og erhvervsliv jubler over de muligheder uddannelsen skaber.

Af Martin Poul Pedersen
Evnen til at kombinere biovidenskabelig viden med kommercielle 
kompetencer på højt niveau er ekstremt eftertragtet i industrien. 
Det viser erfaringen fra den blot tre år gamle CBS-uddannelse 
BBIP, hvor kandidater med naturvidenskabelig baggrund i løbet 
af et eller to år bestiger en stejl forretningsorienteret læringskurve 
og derefter sendes ud i virkeligheden med både hvid kittel og jak-
kesæt i bagagen. 
Sidste år gennemgik 24 studerende BBIP-programmet. De er i 
dag beskæftiget i prestigefyldte og ofte højt betalte stillinger i en 
industri, hvor deres nye arbejdsgivere har svært ved at få armene 
ned.
- Vi står som branche overfor en afgørende forandring, hvor vi i 
stigende grad skal kunne udvikle, producere og markedsføre til 
individuelle behov. Det betyder blandt andet, at opgaver, som 
tidligere har været meget opdelt fl yder mere og mere sammen i 
organisationen, og den udfordring er BBIP en stor del af svaret på, 
siger Peter Aksel Villadsen, der som Senior Director i medicinal-
virksomheden LEO Pharma både er blandt initiativtagerne til BBIP 
og ikke mindst aftager af studerende fra uddannelsen.
- Vi har haft lejlighed til at ansætte fl ere kandidater fra BBIP, og det 
er helt evident, at de tilfører interessant værdi. De er “networkers”, 
de nedbryder siloer, og de bygger simpelthen nye standarder for, 
hvordan vi samarbejder på tværs af virksomheden, siger han.

ÅBNER DØRE I INDUSTRIEN
At BBIP, eller ”Bio Business and Innovation Programme” som er 
det fulde navn, baner vejen til attraktive  jobs, understreges så-

ledes af, at uddannelsen er baseret direkte på et oplevet behov 
i erhvervslivet. Ideen om at kombinere forskning og  business er 
nemlig undfanget direkte ved strategibordene i danske fl agskibs-
virksomheder som netop LEO Pharma og Novozymes. Et faktum 
som ifølge en af de tidligere studerende i høj grad åbner døre efter 
endt uddannelse:
- Jeg tog en kandidat i fødevarevidenskab og klinisk ernæring, 
men fandt i løbet af mit studie ud af, at min drøm var langt mere 
orienteret mod produktudvikling og innovation, hvor der er nogle 
helt afgørende forretningsmæssige elementer. Der har BBIP for-
beredt mig meget præcist til mit nuværende job, siger Sascha 
Rørvig, der umiddelbart efter BBIP landede et drømmejob som 
“business developer” i Novozymes fødevare-division.
- Den indsigt jeg har fået gennem BBIP ville det have taget mig 
mange år at bygge op, hvis jeg havde holdt fast i mit oprindelige 
forskningsbaserede spor, og jeg kan jo se, at de værktøjer jeg har 
fået, bruger jeg hver eneste dag, fortsætter hun.

UNIK VÆRKTØJSKASSE
Sascha Rørvigs beretning er blot én blandt mange succeshistorier 
fra den relativt nye uddannelse, der efter både dansk og interna-
tional målestok tilbyder en unik kombination af kompetencer. 
- Gennem BBIP får de studerende bygget markeds- og forret-
ningsforståelse på et højt niveau ovenpå den naturvidenskabelige 
baggrund, de allerede har, og det giver dem et afgørende for-
spring forhold til det virksomhederne efterspørger, siger studiele-
der på BBIP professor Finn Valentin.

Biobusiness and Innovation Programme (BBIP) er en et- 
eller to-årig kandidatgrad målrettet bacherlorer, kandidater 
eller ph.d.er fra biovidenskaberne, der ønsker at kombinere 
forskningsbaggrunden med et stærkt kommercielt 
fokus, hvorefter de studerende opnår en Cand.merc. i 
bioentreprenørskab. BBIP er udviklet i tæt samarbejde med 
de største danske virksomheder i bio- og pharmaindustrien, 
og den udbydes af CBS i tæt samarbejde med Københavns 
Universitet og DTU. Målet er kandidater, der besidder de 
specifi kke kompetencer, som industrien efterspørger samt 
kandidater, der ønsker at starte nye forskningsbaserede 
virksomheder.
Det er et krav, at den studerende i forvejen har en bachelor 
eller kandidatgrad. Med en kandidat eller ph.d. går den 
studerende direkte ind på uddannelsens andet år, der er 
centreret omkring CBS samt et internship.
BBIP udbyder desuden en minor i ”bioentrepreneurship” for 

studerende fra udvalgte cand.merc linjer på CBS. 
Hele uddannelsen afvikles på engelsk, og cirka 30 pct. af 
en årgang består af internationale studerende. Derudover 
arbejder BBIP tæt sammen med en lignende uddannelse på 
Georgia Tech, som er et af USA førende tekniske universiteter. 
Blandt andet i form af kortere udvekslingsophold.
For studerende, der ønsker optagelse på BBIP, men som 
har opbrugt deres SU, vil der ofte være mulighed for at søge 
stipendier via BBIPs partnerskaber med virksomheder som 
Novozymes, LEO Pharma, Novo Nordisk, DuPont og Zealand 
Pharma. 
Novo Nordisk Fonden støtter ph.d.er, der ønsker at tage 
uddannelsens afsluttende, kommercielle år. 
BBPI optager 30 elever om året med ansøgningsfrist 1. April 
for studerende med dansk bachelorgrad, og 1. marts for 
internationale bachelorgrader. 
Læs mere på www.cbs.dk/bbip eller kontakt bbip@cbs.dk
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- Og vi kan jo så helt enkelt konstatere, at de studerende, går direkte ud og får gode 
og eftertragtede stillinger i erhvervslivet, siger han.
Finn Valentin fremhæver blandt andet områder som projektvaluering og patentudtag-
ning, hvor det i høj grad handler om netop at kombinere videnskabelig indsigt med 
kundernes behov og konkurrenternes ageren. Det forskningstunge med det salgbare.
- Hele grundlaget for BBIP er lige præcis det miks mellem forskningen, der normalt er 
begrænset til laboratoriet og så det, der foregår i forhold til strategilægning, salg og 
marketing. Der tilbyder vi en skræddersyet uddannelse målrettet de studerende, som 
i løbet af deres videnskabelige uddannelse får lysten til at kunne følge videnskaben 
forretningsmæssigt til dørs, siger Finn Valentin.
For at blive optaget på BBIP kræver det som minimum en bachelor fra en af de bio-
videnskabelige uddannelser. Mere end halvdelen af de studerende kommer dog med 
en kandidat- eller ph.d.-grad, hvilket giver mulighed for optagelse direkte på program-
mets andet år.
Her foregår studierne med stærkt fokus på kommercielle kompetencer og innovation 
– Det hele i et ultra-internationalt miljø, hvor cirka en tredjedel af alle studerende er 
udlændinge, og hvor der arbejdes tæt sammen med studerende på Georgia Tech, der 
er et af USAs førende tekniske universiteter.
- Det internationale er en vigtig pointe, fordi det i høj grad er med til at forberede de 
studerende på hverdagen i et erhverv, hvor man som et grundvilkår arbejder på tværs 
af landegrænser, tidszoner, sprog og kultur, siger Finn Valentin og tilføjer: Det har værdi 
for virksomhederne, at BBIP formår at tiltrække dygtige udenlandske studerende og 
dermed fungerer som bindeled til den globale talent-pool.

UD I VIRKELIGHEDEN
Målet med BBIP er således at forberede de studerende på den virkelighed virksom-
hederne agerer i, og Finn Valentin understreger da også, at det praksisnære udgør 
fundamentet.
- Meget af den viden, vi ønsker at give de studerende, fi ndes faktisk kun ude i er-
hvervslivet, siger han og fortæller, at omkring en fjerdedel af undervisningen derfor 
leveres af eksperter fra virksomhederne. Derudover skriver alle studerende deres spe-
ciale i forbindelse med et to-måneders internship, hvor de indgår i dagligdagen i en 
virksomhed. 
Ifølge Peter Aksel Villadsen fra LEO Pharma betyder det, at de studerende ikke blot 
får de rigtige kompetencer, men også en unik mulighed for at danne netværk allerede 
under studiet.
- Når jeg underviser nye hold på BBIP, joker jeg altid med, at det giver mening for mig, 
fordi en af dem en dag bliver min chef. Og det er altså ikke helt løgn. Nogle af de her 
mennesker får raket-karrierer, og uanset hvad, så kommer de alle sammen til at gøre 
stor forskel i de virksomheder, de bliver ansat i, lyder det.

MÅLRETTEDE KOMPETENCER
BBIP ruster de studerende perfekt til de udfordringer, de møder i 
virksomhederne, fortæller både de færdige kandidater og de ledere i 
biotech- og pharma-industrien, der ansætter dem.

KNYTTER FORSKNING OG FORRETNING
Sascha Rørvig er kandidat fra Københavns Universitet i klinisk 
ernæring og fødevarevidenskab, men ud fra et ønske om at arbejde 
med strategisk produktudvikling fortsatte hun sin uddannelse med 
et år på BBIP. Kort efter færdiggørelsen blev hun ansat i biotech-
giganten Novozymes, hvor hun arbejder med forretningsudvikling i 
global marketing.
- BBIP har forberedt mig til et job, hvor jeg er med til at fi nde ud af, 
hvor vi skal fokusere fremadrettet. Det er linket mellem produktion, 
salg, marketing og forskning, og det er lige præcis her, jeg skal være, 
siger hun.
Som Senior Strategy Manager, Food Marketing, i Novozymes var 
Thomas Rasmussen med til at ansætte Sascha Rørvig. Samtidigt 
er han en af de industrifolk, der har været med til at udforme BBIP-
programmet på CBS, og han glæder sig over, at målet med uddan-
nelsen er opfyldt:
- Dem, der klarer sig godt på BBIP har udvist en evne til at give 
den gas under et studie med høje krav. Det er top-performers, der 
kommer med et unikt miks af kompetencer og samtidigt et stærkt 
internationalt fokus, hvilket er en nødvendighed blandt de kandidater 
vi rekrutterer blandt, siger han og fortsætter:
- Det er stærkt kort for os, at vi har Sascha, der ved meget om 
fødevareteknologi, og samtidigt naturligt kan arbejde med en prin-
cipiel forståelse af forretningsudvikling – derved bringer hun noget 
nyt til vores team, siger han.

SPARKER DØRE IND
Kostas Tzanidakis startede sin videnskabelige karriere med en 
master of science fra universitetet i Geneve, men, fortæller han, han 
har altid brændt for forretningsdelen. Efter fl ere år i lederstillinger i 
hospitalssektoren, fandt han derfor den perfekte kombination i BBIP.
- Selv om jeg havde fl ere års ledelseserfaring, følte jeg, at jeg man-
glede det teoretiske grundlag i forhold til forretningsdelen. Her har 
BBIP dels givet mig mulighed for at få en helt masse brugbar viden 
meget hurtigt, dels har uddannelsen via mit internship virkelig åbnet 
døren til industrien, siger han. I dag arbejder Kostas Tzanidakis i 
krydsfeltet mellem salg, produktudvikling og markedsføring hos 
Radiometer, der udvikler udstyr til blodprøveanalyse.
Her blev han ansat af Global Product Manager Sandra Feilman:
- Vi lærte Kostas at kende via hans BBIP-internship, der for os har 
vist sig at være et fantastisk rekrutteringsværktøj, siger hun og 
fortsætter:
- Kostas har en bioteknologisk baggrund og så har han gennem 
BBIP fået det kommercielle, og det er helt tydeligt en god kombina-
tion, der gør, at han kan bidrage på fl ere planer i organisationen, og 
meget hurtigt sætter sig ind i, hvordan kundens verden ser ud.

SAMARBEJDER PÅ TVÆRS
Alex Costa er uddannet fra blandt andet Norges tekniske Universitet, 
NTNU i Trondheim, hvor han i løbet af sin Master, der var fokuseret 
på grundforskning i stamceller savnede en mere udviklingsorienteret 
tilgang. Det fandt han i BBIP.
- Jeg ønskede den basale forståelse af markedsdelen, og det så 
jeg muligheden for her. Samtidigt så jeg det som en mulighed for 
hurtigt at skyde min karriere i gang, siger han og fremhæver evnen til 
at tænke innovativt og samarbejde på tværs af forskellige eksperti-
seområder som de største fordele, han har taget med fra BBIP.
Senior Director i LEO Pharma Peter Aksel Villadsen, fremhæver de 
samme værdier, når han forklarer, hvorfor kandidater fra BBIP tilfører 
den fremadstormende medicinalvirksomhed værdi.
- Vi skal levere sofi stikerede løsninger, der lever op til kundens in-
dividuelle krav og behov, og vi skal optimere vores innovation både 
“back end” og “front end”. Det kræver nye samarbejdsformer og det 
er det BBIP handler om, siger han og fortsætter:
- Der kommer altid et punkt i samtalen, hvor økonomen ikke kan 
være med, eller hvor videnskabsmanden må give fortabt. Men med 
BBIP har vi udskudt det punkt.

BBIP på Copenhagen Business School  (CBS) giver videnskabeligt funderede studerende 
og kandidater mulighed for at tillegne sig forretningsforståelse på højt niveau. 
En kombination som bio/pharmavirksomhederne i høj grad efterspørger.
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