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I tæt samarbejde med 
industrien nedbryder ny 
CBSuddannelse barri
erer mellem udviklings og 
salgsafdeling i bio/pharma
branchen ved at give teknisk 
funderede studerende skar
pe businessværktøjer.

Af Martin Poul Pedersen 

traditionelt har der altid været stor afstand 
mellem ”de hvide kitler” i laboratoriet og 
”jakkesættene” i salg og marketing, men 
barrieren mellem forskning og forretning er 
langt fra en naturlov. Det viser historien om 
den blot to år gamle CBs-overbygning ”Bio-
business and innovation Program” (BBiP), 
der med  stor succes skaber effektiv innova-
tion ved netop at kombinere de to tilgange. 
På BBiP får færdige kandidater og bachelo-
rer fra de tekniske videnskaber således mu-
lighed for tillegne sig seriøse kommercielle 
kompetencer i løbet af en intensivt og virke-
lighedsnært et- eller to-årigt kandidatforløb.

- En ekspert i markedsanalyse har ikke for-
udsætninger for at lande en lægemiddel-
godkendelse, der er et forretningsmæssigt 
grundvilkår indenfor pharma og samtidigt 
vil en dygtig forsker ofte mangle kompe-
tencer i forhold til markedet. Derfor oplever 
virksomhederne et stort behov for at kombi-
nere de to ting, og kandidatuddannelsen er 
netop blevet til på baggrund af et ønske fra 
industrien, forklarer professor Finn valentin, 
der er studieleder på BBiP. Han fortæller at 
formålet med BBiP er at bidrage med dels 
forretningsskabelse i eksisterende virksom-
heder dels at skabe helt nye virksomheder.

industriens drøm
Biotech og pharma har de seneste år med 
en række danske succesvirksomheder ud-
viklet sig til et gigantisk forretningsområde 
for Danmark med fortsat stort potentiale for 
både etablerede og nye virksomheder. Men 
den internationale konkurrence er hård, og 
når produktet er funderet i højteknologisk 
forskning, er det ikke nok at være en genial 
sælger for at få det ud på markedet. Der skal 
både den forskningsmæssige baggrund og 
de kommercielle kompetencer være i orden, 
viser erfaringen. Det har fået virksomheder 
som novozymes, Lundbeck og novo nor-
disk til at gå aktivt ind i partnerskaber med 
BBiP.

- Det praksisnære er en af uddannelses vig-
tigste aspekter, da meget af den viden, vi 
ønsker at give de studerende faktisk kun fin-
des ude i virksomhedernes virkelighed, siger 
Finn vallentin, der fortæller af cirka en fjer-
dedel af undervisningen leveres af eksperter 
fra industrien og at det praksisnære aspekt 
yderligere styrkes ved, at alle studerende 
skriver deres speciale i forbindelse med et 
to måneders praktikophold på en rigtig virk-
somhed.

BBiP har eksisteret i sin nuværende form i 
to år, men har en forløber i et enkeltstående 
kursus i bio-entreprenørskab, der blev etab-
leret i 2010 med henblik på at give kandi-
datstuderende innovationskompetencer. De 
seneste to år har uddannelsen så kørt som 
en kandidatgrad udbudt af CBs i tæt samar-
bejde med københavns Universitet og DtU.

dobbelt specialesKrivning
For at blive optaget på uddannelsen skal 
man have en i baggrund i en af de bio-viden-
skabelige uddannelser. Med en bachelorgrad 
optages man på den toårige overbygning, 
hvor første år er videregående bioteknologi 
på fx kU eller DtU. andets års kommercielle 
kurser og specialet tages på CBs. Har man 
allerede en kandidat- eller PhDgrad i biovi-
denskab optages man direkte på sidste år af 
BBiP. særligt sidstnævnte model er attraktiv 
for virksomhederne og mere end havdelen af 
de studerende optages på denne måde.

- Det betyder jo for mange, at de så har op-
brugt deres sU, men i de situationer giver 
vores partnerskaber med store virksomhe-
der mulighed for at tilbyde stipendier, siger 
Finn valentin. novo nordisk Fonden støtter 
PhD’ere, der ønsker at tage uddannelsens 
afsluttende, kommercielle år.

BBPi optager 30 elever om året med an-
søgningsfrist 1. april, og der er hård kamp 
om pladserne. En af de heldige er Patrick 
schibsbye Melsted, kandidat i bioteknologi 
fra københavns Universitet. Han har netop 
startet sit praktikophold i ingrediensvirksom-
heden Chr. Hansen, hvor han skal i gang 
med sit andet speciale på to år.

- Det, der driver mig, er muligheden for at gå 
hele vejen fra forskningsresultat til noget, der 
skaber gavn ude i samfundet, siger han og 
fortsætter:

- Det geniale ved BBiP er, at jeg ikke er enten 
bioteknolog eller forretningsmand. Jeg er en 
kombination af de to ting i samme person, og 
det giver en helt masse muligheder fremadret-
tet. Læs mere om BBiP på www.cbs.dk/bbip

Unge 
bio-forskere  

klædes på 
til business

Biobusiness and innovation Program (BBPi) er en et- eller to-årig kandidatgrad målrettet bacherlorer, kandidater eller ph.d’er 
fra biovidenskaberne, der ønsker at kombinere deres forskningsbaggrund med et stærkt kommercielt fokus.

Uddannelsen er udbudt af CBs i tæt samarbejder med københavns Universitet og DtU, Man opnår en Cand.merc. i bioen-
treprenørskab

kun 30 studenter optages per år, og det er et krav, at den studerende i forvejen har en bachelor eller kandidatgrad. Med en 
kandidat eller ph.d-grad går den studerende direkte ind på uddannelsens andet år.

Hele uddannelsen afvikles på engelsk, og godt 1/3 af hver årgangen er internationale studerende. Der et et tæt samarbejde 
med en tilsvarende udannelse på georgia tech,  et af Usa førende universiteter.

På studiet arbejder de studerende sammen med CBs studerende,der tager BBiP-kurser som tilvalgsfag.

ansøgningsfrist  1. april 2014   

Læs mere på www.cbs.dk/bbip

på biobusiness and innovation program får uddannede forskere fra biovidenskaber 
stærke værktøjer til at gøre forskning til forretning.

Innovation 
stiller høje 
krav til små 
virksomheder


