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INDKALDELSE – MØDE I CBS BESTYRELSEN 11. APRIL
2014 KL. 13-17 (FROKOST FRA 12.30)
Kære bestyrelse,
Efter aftale med formanden hermed til møde i CBS bestyrelsen.
Mødet starter kl. 13.00 i CBS’ eksamenshal:
Amager strandvej 108 B
Mødet slutter kl 17.00 i CBS Flintholm Auditorier:
Stig Lommers Plads 2
Før mødet vil der være frokost (sandwich) fra kl. 12.30 i eksamenshallen.
Og efter mødet vil der være vin og snacks i Flintholm Auditorierne.
Jeg har på nuværende tidspunkt ikke modtaget afbud.
Før og under mødet kan jeg kontaktes på tlf. 2479 4419, såfremt der er
behov for at give besked om afbud, forsinkelser el.lign.
Vedr. transport:
Det anbefales, at bruge metroen til transport, da begge lokationer ligger på
metrolinien.
Amager strandvej 108 B
Nærmeste metro station: Øresund St. Fra stationen gås mod højre, mod
vandet, til Amager strandvej. På Amager strandvej drejes til højre – efter
ca. 50 meter ligger eksamenshallen. Der vil være skiltning, der leder til
indgangen. Se kort næste side.
Der er begrænsede parkeringsmuligheder ved eksamenshallen.

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2479 4419
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk
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1. CAMPUS TOUR 1
Eftersom udviklingen af Campus har været og vil være et væsentligt bestyrelsestema de kommende år har
formandskabet vurderet, at det er på tide at bestyrelsen kommer rundt og ser både ”gammel” og ”ny” campus
faciliteter.
Ved dette møde besøger bestyrelsen derfor:
- CBS’ eksamenshal ved Øresund Metrostation på Amager, der blev etableret i 2011med henblik på at
opnå stordriftsfordele og forenkle eksamensprocesserne for både studerende og administration.
- Flintholm Auditorierne ved Flintholm Metrostation, der blev taget i brug i 2013. Flintholm er et
midlertidigt lejemål, der giver nødvendig kapacitet frem mod etableringen af en egentlig ny Campusbygning.
I bilag 1.1 er vedlagt program for turen.
Eksamenshallen vil blive præsenteret af chef for CBS’ lokaleenhed.
Bestyrelsen vil i forbindelse med besøget på Flintholm også blive indført i den igangværende
Masterplankonkurrence (se bilag 1.2) og de analyser, der er foretaget i forbindelse med projektet
(byrumsanalyse og volumenstudier). Analyserne vil blive præsenteret af Henning Larsen Architects.
Derudover vil CBS’ Plan- og bygningschef præsentere selve Flintholm auditorierne. Uddannelsesdekanen vil
fortælle om formålet med det kommende Graduate House (Hamlet). Endelig vil rektor og Frederiksberg’s
borgmester Jørgen Glenthøj fortælle om samarbejde mellem CBS og Frederiksberg.
CBS’ Campusdirektør vil også deltage i turen.
Planen fremadrettet er herefter, at bestyrelsen holder kommende møder på følgende Campuslokaliteter:
- Dalgas Have
- Porcelænshaven
- Kilen
- Graduate House/Hamlet
- Evt. studenterhus
Bestyrelsen vil således over et forløb på 1-2 år have besøgt CBS’ centrale Campusområder.
Bilag:
1.1 Program 11. april – Campus Tour – Bestyrelsesmøde
1.2 Pressemeddelelse: Seks firmaer konkurrerer om at skabe verdens bedste by-campus
1.3 Politisk CV Jørgen Glenthøj
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Seks firmaer konkurrerer om at skabe verdens bedste by-campus
Pressemeddelelse 27-03-2014

Studerende, beboere, handlende og gæster er et skridt tættere på at få en helt ny og moderne by-campus i
området omkring Copenhagen Business School (CBS) på Frederiksberg. Næste skridt i projektet er en
konkurrence mellem seks arkitektfirmaer om at skabe den bedste overordnede plan for campus.

Området omkring CBS på Frederiksberg skal have endnu et løft. Et nyt projekt skal skabe et unikt og
attraktivt campus i området med undervisningsfaciliteter, grønne områder og spændende byrum.
I løbet af 2014 konkurrerer seks forskellige arkitektfirmaer om at skabe den bedste plan for området –
de seks er: BIG, C. F. Møller, COBE, Juul Frost Arkitekter, Schønherr og Tegnestuen Vandkunsten.
CBS’ rektor, Per Holten Andersen, ser frem mod modtagelsen af de seks konkurrenceforslag:
”CBS ønsker at integrere undervisnings-, forsknings- og studentermiljøer i spændende kombinationer.
Området omkring Solbjerg Campus rummer unikke muligheder for integration mellem by og universitet.
Derfor ser CBS store perspektiver i udviklingen af et byintegreret campus. Vi håber på at få nogle
forslag, der vil afprøve nye arkitektoniske og bæredygtige koncepter, og at projektet vil være med til at
synliggøre Frederiksberg og CSB på internationalt plan”.
Borgmester Jørgen Glenthøj (C) er tilfreds med, at projektet går efter planen:
”Frederiksberg vil være en dynamisk vidensby, og med til det hører naturligvis en by-campus, der
tilgodeser de mange behov, der er i et sådant område. CBS ligger midt i byen – det tror jeg på, er en
styrke. Og jeg glæder mig til at se de seks firmaers forslag til, hvordan området kan blive inspirerende,
spændende og funktionelt for hele Frederiksberg,” siger han.
Konkurrencen gennemføres i to faser. I første fase skal deltagerne arbejde på et generelt niveau. I
anden fase skal de være mere konkrete.
Formand for kommunens By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V) lægger vægt på, at der er tid og
mulighed for at skabe den bedst mulige plan:
”Vi er grundige – for det skal vi være. Det her handler om rammerne for tusinder af menneskers
hverdag, så vi skal godt fra start og ligeså godt i mål. Derfor er det godt med et grundigt forløb, hvor
seks meget kompetente firmaer giver deres bud på opgaven. Selve konkurrencen munder ud i et
koncept for, hvordan man kan integrere et campusområde i en tæt bymidte, så på sigt er det
forhåbentlig ikke kun Frederiksberg, der får udbytte af arbejdet,” siger han.
Frederiksberg Kommune, CBS og Metroselskabet arbejder sammen om udviklingen af en byintegreret
campus, mens Realdania understøtter processen i de indledende konkurrencefaser. Realdanias
programchef Astrid Bruus Thomsen siger om planen:
”Området omkring CBS er allerede i dag et velbesøgt åndehul for studerende og beboere. Vores
forventning er, at de seks firmaer vil komme med en plan, der gør at den planlagte udbygning af CBS
bliver en anledning til at fastholde og styrke byrummene og bylivet omkring CBS og på Frederiksberg”.
Konkurrencen afgøres i slutningen af 2014, derefter vil der være en længere planlægnings- og
projekteringsproces inden selve byggeriet påbegyndes. Byggeriet forventes at stå færdigt omkring
2020.

Danske Kommuner

Borgmester

Jørgen Glenthøj
Om Jørgen Glenthøj
Borgmester i Frederiksberg Kommune i perioden 2009Parti: Det Konservative Folkeparti (K)
Valgt til kommunalbestyrelsen: 1986
Civilt erhverv: Sen. produktchef
Født: 11. marts 1955

Politisk CV
Den 15. januar 2009 overtog Jørgen Glenthøj borgmesterposten efter
Mads Lebech i resten af valgperioden.
Privat beskæftigelse:
I 16 år ansat som marketing manager og som produktchef i et
internationalt medicinalfirma.
Uddannelse:
Samfundssproglig student fra Vestre Borgerdyd Gymnasium med
gymnasiale kurser i kemi og fysik fra Gladsaxe Gymnasium. Læste i en
årrække medicin på Københavns Universitet.
Politisk baggrund:
Fra midten af 70’erne til midten af 80’erne politisk aktiv i Konservativ
Ungdom bl.a. som formand for Hvidovre KU og Frederiksberg KU, som
medlem af KU’s Landsstyrelse, Dansk Ungdoms Fællesråds styrelse og
som medlem af Hovedbestyrelsen i det Konservative Folkeparti.
Præsident for Nordisk Ungkonservative Union fra 1983-1985.
Første gang valgt til Frederiksberg kommunalbestyrelse i 1985. Formand
for Undervisningsudvalget fra 1986-88. Rådmand fra 1993 til 2001.
Formand for sundhedsudvalget 2002 – 2005.
Politiske tillidsposter:
15. januar 2009: borgmester
1. Viceborgmester 2002 - 2009
Formand for Sundheds- og omsorgsudvalget 2005 -  
Medlem af følgende stående udvalg i
kommunalbestyrelsen:
Socialudvalget
Bolig og Ejendomsudvalget
Andre bestyrelsesposter:
Medlem af den nationale komite for sundhedsoplysning
Medlem af bestyrelsen for Amager Strandpark
Medlem af beredskabskommissionen for Frederiksberg
Repræsentantskabsmedlem i sygeforsikringen danmark
Medlem af ATP’s repræsentantskab
Andre tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i Hjerteforeningen på Frederiksberg

http://www.danskekommuner.dk/Borgmesterfakta/Borgmestre/J/Jorgen-Glenthoj/[02-04-2014 18:04:05]
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2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT BESLUTNING
a. Godkendelse af dagsorden
Der er ingen lukkede punkter på dagsordenen. Dog er enkelte bilag undtaget fra offentlighed, jf. vedtægtens
§ 3, stk. 2, det drejer sig om:
Bilag 4.1 – Opfølgning på bestyrelsens evaluering (fortrolighed om bestyrelsens selvevaluering)
Bilag 5.2 – Sagsfremstilling til møde i rektorkollegiet 8. april 2014 (materiale fra 3. part)
Bilag 5.5 – Notat vedr. cand.it. (fortrolighed om uafklaret sagskompleks)
Det indstilles:
- at bestyrelsen godkender dagsordenen
Bilag:
2.1 Forslag til dagsorden
2.2 Bilagsoversigt
b. Godkendelse af referat
Der er ikke foretaget rettelser i det endelige referat af bestyrelsesmødet d. 27. februar ift. det tidligere
udsendte udkast.
Det indstilles:
- at bestyrelsen underskriver referatet på mødet d. 11. juni 2014
Bilag:
2.3 Referat CBS bestyrelsesmøde d. 27. februar 2014

Emner på kommende bestyrelsesmøde d. 11. juni 2014:
-

Udviklingskontrakt 2015, plan og proces
Forskningsredegørelse
Bestyrelsens seminar 2014
Q1 budgetopfølgning
Genudpegning af bestyrelsesmedlem
CBS’ langsigtede økonomi – opfølgning
Evt. opfølgning det politiske landskab
Evt. besøg på Campus lokation

Møde i CBS bestyrelsen / 11. april 2014

B2-2014
Pkt. 2.a
Bilag 2.1

Forslag til dagsorden – B2 11. april
020414

1.

Campus tour 1
Bestyrelsen besøger CBS’ eksamenshal og Flintholm Auditorier

2.

Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

a.
b.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat

3.

Bestyrelsens indstillingsorgan - beslutning

4.

Opfølgning på bestyrelsesevaluering - drøftelse

5.

Det politiske landskab - drøftelse

a.
b.
c.
d.

Kvalitetskommissionens første delrapport
Optag og dimensionering (rektorernes forslag)
CBS’ langsigtede finansiering
E-business/cand.it

6.

Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

a.
b.
c.
d.

Aktivitetsrapport
Direktionens klummer
Orientering om akkrediteringsbesøg og proces
Mundtlige meddelelser
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Bilagsoversigt
020414

1.1
1.2
1.3

Program 11. april – Campus Tour – Bestyrelsesmøde
Pressemeddelelse: Seks firmaer konkurrerer om at skabe
verdens bedste by-campus
Politisk CV Jørgen Glenthøj

2.1
2.2
2.3

Forslag til dagsorden
Bilagsoversigt
Referat CBS bestyrelsesmøde 27. februar 2014
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Ingen bilag

4.1

Fortroligt: Opfølgning på bestyrelsens evaluering

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Nye veje – Fremtidens videregående uddannelsessystem, kort
fortalt
Fortroligt: Sagsfremstilling til møde i rektorkollegiet 8. april 2014
Optag og beskæftigelse
Nøgletal for CBS
Fortroligt: Notat vedr. cand.it.

6.1
6.2
6.3

Aktivitetsrapport april 2014
Direktionens klummer, marts og april
Institutionsakkreditering
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Bestyrelsen

14. marts 2014
Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. FEBRUAR 2014
Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, 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 Pedersen.
Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.
Gæster: Institutionsrevisor, Ernst & Young, ved Partner Eskild N. Jakobsen
og Manager Martin Bakkegaard (pkt. 2). Medlemmer af Akademisk Råd
ved Keld Laursen, Signe Vikkelsø, Marie Louise Mors og Anders
Kjemstrup (pkt. 5). Spencer Stuart ved Tobias Petri (pkt. 6).

1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Sidsel Green, der
fra 1. februar er indtrådt i bestyrelsen som nyt studentervalgt medlem.
a. Godkendelse af dagsorden
Formanden gjorde opmærksom på at punkt 6 (bestyrelsesevaluering) på
dagsordenen vil blive behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens § 3, stk. 2.
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
b. Godkendelse af referat
Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 16. december 2013,
og underskrev det på mødet.
2. Årsrapport 2013 og revision – beslutning
Institutionsrevisor, Ernst & Young, ved Partner Eskild N. Jakobsen og
Manager Martin Bakkegaard deltog i dette punkt.

Anders Jonas Rønn Pedersen
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a. Årsresultat 2013 og godkendelse af årsrapport 2013
Universitetsdirektøren redegjorde kort for årets resultat sammenlignet med
Q3-budgetopfølgningen og primobudgettet. Årets resultat blev et
underskud på 20 mio. kr. Det er 30 mio. kr. mindre i underskud end
oprindeligt budgetteret, og 10 mio. kr. mindre i underskud end forventet
ved Q3-prognosen. Forskellen mellem primobudgettet og årets resultat
skyldes hovedsagligt tre forhold:
- Prognosen for STÅ-indtægter blev tidligt på året nedjusteret. Som
følge heraf blev, der foretaget en nedjustering af aktivitetsniveauet
på især it-området, og i mindre omfang også på campusområdet.
- Lønomkostninger for primært VIP, men også TAP har været lavere
end forudsat. Det skyldes primært, at det har taget længere tid end
forudsat at ansætte VIP, samt vakancer på TAP-området.
- Regnskabsmæssige korrektioner, hvoraf en stor del er
periodeforskydninger
Universitetsdirektøren henviste i øvrigt til notatet om årets resultat (bilag
2.1), der mere detaljeret redegjorde for årets bevægelser.
Universitetsdirektøren vurderede at resultatet var tilfredsstillende og udtryk
for at den forudsatte aktivitetsudvidelse var opnået. Resultatet
understregede ligeledes den volatilitet, der er kendetegnende for CBS’
økonomi. Et fremadrettet fokusområde i økonomistyringen ville være en
forbedring af prognosticeringen af driftsudgifterne.
Bestyrelsen hæftede sig særligt ved den negative afvigelse på 33 mio. kr.
på STÅ-indtægter fra primobudgettet til resultatet. Universitetsdirektøren
forklarede at afvigelsen dels skyldtes færre optjente STÅ end forventet i
året, hvilket er en indtægtsforskydning til det kommende budgetår, dels at
optjente STÅ i tidligere år, der først bliver registreret i efterfølgende år er
faldet markant og væsentligt mere end forventet, hvilket er udtryk for en
positiv indsats i studieadministrationen. Denne usikkerhed vurderes
reduceret væsentligt i 2014. Endelig er færdiggørelsesbonussen lavere end
forventet, dels grundet lidt lavere færdiggørelsesniveau end forventet, dels
fordi de andre universiteter har flere, der færdiggør, hvilket igen skyldes
det store optag på andre universiteter ift. CBS. Dette er tabte indtægter.
Bestyrelsen konkluderede, at resultatet var tilfredsstillende og indenfor de
rammer bestyrelsen havde udstukket ved vedtagelsen af budget 2013.
Bestyrelsen havde sat en øvre grænse for resultatet på -50 mio. kr. som ikke
måtte overskrides. Det havde naturligt bevirket en konservativ
økonomistyring, der kombineret med usikkerhederne omkring STÅindtægter, havde bevirket to ærgerlige effekter. For det første et
mindreforbrug på IT og campus, og for det andet en lettere stop/go styring
af den økonomiske drift.
Bestyrelsen godkendte årets resultat og tog det udsendte notat om Danske
Universiteters omkostningsanalyse til efterretning.
Bestyrelsen kommenterede årsrapporten som den fandt god og retvisende
for årets aktiviteter og økonomiske resultat. Dog fandt bestyrelsen, at en
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sætning vedr. nedbringelse af egenkapitalen var formuleret
uhensigtsmæssigt og kunne misforstås. Det blev besluttet, at ændre den
omtalte formulering, samt at indsætte en opdateret version af figur 4 med
korrekte årstalsbetegnelser.
Bestyrelsen spurgte til om den fremrykkede årsafslutning havde voldt
problemer ift. processer, arbejdsbyrde og kvaliteten af årsafslutningsprocessen. Til dette svarede universitetsdirektøren, at medarbejderne var
gået konstruktivt til opgaven og for så vidt angår den finansielle del havde
processen fungeret tilfredsstillende. Det fremrykkede tidspunkt for
årsrapportens godkendelse havde dog givet udfordringer ift. den ikkefinansielle del af årsrapporten, dels fordi nogle af de nøgletal, der bruges i
beretningsdelen af årsrapporten først kunne opgøres sent i processen, dels
fordi man var kommet for sent i gang med skrivningen. Det sidste element
vil være centralt at få rettet op på i 2014.
Bestyrelsen accepterede, at et enkelt mål i udviklingskontrakten ikke var
opgjort ved bestyrelsens behandling af årsrapporten, da det først kan
opgøres efter årsrapportens godkendelse. Bestyrelsen vurderede dog, at
målet ikke er væsentligt for, at årsrapporten giver et retvisende billede af
CBS’ samlede virksomhed.
Bestyrelsen godkendte CBS’ årsrapport 2013 under forudsætning af de
vedtagne rettelser blev gennemført og underskrev årsrapporten efter
revisionens gennemgang af årets revision.
b. Institutionsrevisors tilbagemelding vedr. udført revision
Eskild N. Jakobsen og Martin Bakkegaard gennemgik årets revision og
revisionsprotokollatet.
Revisionen forklarede, at revisionsprocessen havde været anderledes i
forhold til tidligere år på grund af to forhold: den fremrykkede
årsafslutning og ændringer i Rigsrevisionens revisionspraksis i forhold til
universiteterne.
Det var revisionens vurdering at den fremrykkede årsafslutning havde
fungeret godt og medarbejderne havde taget godt ejerskab til opgaven og
håndteret den professionelt. Den fremrykkede proces havde ikke givet
anledning til fejl og mangler i det fremlagte revisionsmateriale eller i
regnskabet.
Årsafslutningen havde fungeret efter en ændret metode, bl.a. ved
gennemførelse af en pre-årsafslutning pr. 30. november og revision af
denne i december måned 2013. Ligeledes blev processen for håndtering af
indkomne fakturaer m.v. ændret omkring årsafslutningsprocessen.
Rigsrevisionen havde i deres revision af årsregnskabet støttet sig op ad
institutionsrevisors udførte arbejde og arbejdsnotater. Rigsrevisionen havde
fremsendt en afrapportering til bestyrelsen uden kritiske bemærkninger.
Institutionsrevisors overordnede konklusioner på den udførte revision var:
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at årsrapporten kunne påføres en revisionspåtegning uden
forbehold
at CBS udviste en forsvarlig håndtering af offentlige midler
at revisionen i øvrigt ikke havde givet anledning til kritiske
bemærkninger protokollen

Bestyrelsen konkluderede at fremrykningen af årsafslutningen havde været
en succes, og spurgte institutionsrevisor om der var aktuelle tendenser
bestyrelsen skulle være opmærksom på. Til dette svarede
institutionsrevisor, at CBS’ egenkapital efter deres opfattelse ikke burde
være på under 200 mio. kr. givet risikoprofilen på CBS’ indtægtside, samt
at der fremadrettet lå et forbedringspotentiale vedr. forecasting i
økonomistyringen.
Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet og Rigsrevisionens afrapportering til
efterretning.
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3. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt
a. Bestyrelsens indstillingsorgan
Formanden henledte bestyrelsen opmærksomhed på det udsendte notat og
den kendsgerning, at bestyrelsen på næste møde skal udpege et af
bestyrelsen valgte medlemmer til at indtræde i bestyrelsens
indstillingsorgan.
b. Direktionens klummer
Bestyrelsens roste direktionens initiativ med månedlige klummer om
aktuelle emner.
c. Tal om de Danske Universiteter
Bestyrelsen havde ingen kommentarer til det udsendte hæfte fra Danske
Universiteter.
d. Mundtlige meddelelser
Rektor orienterede bestyrelsen om aktuelle emner, herunder:


Tilsynsmøde med Styrelsen for Videregående Uddannelser d. 6.
februar 2014.
Rektor fandt, at mødet, der er en del af styrelsens tilsyn med
universiteterne og udmøntes i tilsynsrapport, havde fundet sted i en
god åben og meget konstruktiv dialog.



Status på større eksterne forskningsbevillingstilsagn.



Samarbejdskonceptet med KU og DTU ”Copenhagen Science
Region”.
Rektor kunne fortælle at han fornylig havde deltaget i en
inspirationstur til Boston med prorektorerne fra DTU og KU, og at
CBS pr. 1. februar blev del af Creo.dk – det fælles kontor for
Region Hovedstaden, DTU, KU, og nu CBS, baseret i Bruxelles

med det formål at øge hjemtagningen af EU-midler til de
deltagende parter.
4. Opfølgning på drøftelse af forretningsområder - drøftelse
a. Forskningsbaserede konsulentydelser
Rektor indledte drøftelsen ved at fremhæve og uddybe de tre opsatte
scenarier vedr. forskningsbaserede konsulentydelser på CBS:
1. Fortsættelse og styrkelse af de i dag eksisterende forsker-tilvirksomhed samarbejder, der i høj grad er drevet af den enkelte
forskers netværk og nysgerrighed.
2. Udvikling af CEBR modellen, hvor en separat analyseenhed
påtager sig udvalgte konsulentopgaver på kommercielle vilkår.
3. Etablering af en egentlig konsulentvirksomhed som en selvstændig
organisation med egen administrativ og faglig support.
Rektor anbefalede, at uanset hvilket scenarie for styrkelse af området man
valgte, måtte området bygges langsomt og skridtvis op.
Bestyrelsen drøftede herefter området. Bestyrelsens drøftelser kredsede om
følgende temaer:
 Hvordan kan man ved en eventuel opbygning af området sikre
adskillelse mellem interne og eksterne penge, og samtidig sikre at
der ikke skete sammenblanding af CBS’ formålsbestemte
bevillinger til uddannelse og forskning og eventuelle
konsulentaktiviteter?
 De risici, der var forbundet med at indgå i sådanne aktiviteter, fx
ansvarspådragelse samt relations- og brandrisiko ved ”failed
projects”.
 Afgrænsningen mellem forskeres bibeskæftigelse og eventuelle
CBS konsulent-aktiviteter.
 Formålet med at CBS skulle indgå i sådanne aktiviteter. Handlede
det fx om eventuel øget indtjening til CBS, relationsopbygning til
erhvervslivet, øge den direkte relevans af CBS’ aktiviteter,
rekruttering og fastholdelse af forskere, at møde en konkret
efterspørgsel i erhvervslivet?
Bestyrelsen konkluderede, at formålet med eventuelt at opdyrke dette
område ikke kunne eller måtte være båret af en ambition om at øge CBS’
indtjeningsmuligheder. Skulle området opdyrkes måtte formålet være at
matche unikke CBS kompetencer til et konkret behov i erhvervslivet som
ikke bliver løst af andre aktører i dag. CBS var desuden ikke i en situation,
hvor CBS kunne tillade sig at investere i området i det omfang som fx
scenarie 3 lagde op til. Bestyrelsen besluttede, at CEBR-modellen skulle
udforskes yderligere ved en præsentation for bestyrelsen, og at der i øvrigt
var brug for en større forståelse af området.
b. Læringsteknologi
Uddannelsesdekanen indledte med at fortælle at området for IKTunderstøttet læring og udvikling af underviseres kompetencer var blevet
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samlet under en ny prodekan. Således var IKT i undervisningen overgået
fra projektbaseret strategisk indsatsområde (i medfør af CBS’ strategi) til at
blive indlejret i CBS’ ordinære virksomhed.
Bestyrelsen fandt, at dette var et område af stor strategisk betydning, der
potentielt kunne udvikle kvaliteten af undervisning og læring på CBS’
uddannelser. Bestyrelsen pointerede samtidig, at investering i dette område
ikke måtte ske med det formål at spare på de menneskelige undervisningsressourcer, men derimod at understøtte og styrke læringen på, og kvaliteten
af, CBS’ uddannelser.
Bestyrelsen støttede kraftigt den øgede fokus på området og konkluderede,
at dette var et investerings- og udviklingsområde for fremtiden, og at det nu
handlede om at indhøste erfaringer med området med henblik på at styrke
kvaliteten i uddannelserne samt forberede effekten af lærings- og ITteknologier i en ny bygning på Solbjerg Plads.
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5. Rapport fra Akademisk Råd – drøftelse
Formanden bød velkommen til repræsentanterne for Akademisk Råd: Keld
Laursen, Signe Vikkelsø, Marie Louise Mors og Anders Kjemstrup.
Keld Laursen præsenterede hovedpunkterne i Akademisk Råds årlige
rapport til bestyrelsen. Keld Laursen indledte således med at konstatere, at
set fra det akademiske maskinrum står CBS stærkt på trods af en relativ lav
offentlig finansiering af CBS, og at der for nuværende ikke er alarmerende
faresignaler i forhold til det akademiske virke på CBS. Fra akademisk råds
synspunkt står CBS overfor 5 udfordringer, der nødvendigvis må
adresseres sideløbende:
1. at fortsat øge forskningens kvalitet
2. at øge den direkte relevans af CBS forskning (praksisnær
forskning/applied research)
3. at øge undervisningskvaliteten
4. at forbedre forskningsformidlingen
5. at øge niveauet for ekstern finansiering
De værktøjer som CBS har i dag til at adressere disse udfordringer (World
Class Research Environments, Business in Society Platforms og
institutternes strategier) har fundet en passende form og fungerer godt.
Akademisk Råd ser dog også mulige forhindringer/negative effekter ved
adresseringen af de ovenstående udfordringer:
1. Der er behov for løbende fokus og udvikling af den
forskningsbaserede uddannelse. En stærk forskningsbasering af
uddannelserne kræver stærke forskningsmiljøer. For at understøtte
en stærk forskningsbase kræves et vist niveau af ”frie” midler på
institutterne, således at ”frie” forskningsaktiviteter, der ikke er
knyttet til eksternt finansierede projekter, kan understøttes.
2. Direktionens beslutning om i et vist omfang at knytte Ph.d.stipendier til ekstern finansiering kan undergrave den frie

nysgerrighedsdrevne forskning på ph.d.-niveau og dermed hindre
talentudvikling.
3. Ikke al ekstern finansiering er ønskelig. Særligt ekstern
finansiering uden overhead kan være problematisk. Det skal altid
give forskningsmæssig mening at forfølge ekstern finansiering.
Ekstern finansiering kan ikke være et mål i sig selv ellers risikerer
vi at give køb på det internationale omdømme.
Herefter drøftede bestyrelsen afrapporteringen med medlemmerne af
akademisk råd. Drøftelserne var især fokuseret på følgende emner:
 Kan der opnås et bedre mix af forskningsfinansieringsinstrumenter?
 Når institutternes ”frie” midler er gjort afhængig af hjemtagning af
eksterne midler, i hvilket omfang kan institutterne så samtidig
sikres langsigtet sikkerhed for indtægtsgrundlag?
 Hvordan fungerer de akademiske rekrutteringsprocesser på CBS –
henset behovet for forskningsbaseret uddannelsesdækning og
udvikling af forskningsmiljøer?
Efter drøftelsen takkede bestyrelsen for afrapporteringen og drøftelsen.
Bestyrelsen fandt, at drøftelserne gav et godt indsigt i organisationens
akademiske maskinrum og gav et godt indblik i de udfordringer den
strammere økonomi giver på institutterne. Bestyrelsens formand følger
Akademisk Råds rapportering op ved at deltage i Akademisk Råds møde d.
10. juni 2014.
6. Bestyrelsesevaluering - drøftelse
Punktet blev behandlet for lukkede døre.
Tobias Petri fra Spencer Stuart, der havde foretaget evalueringen, deltog i
punktet og præsenterede hovedkonklusionerne fra evalueringsrapporten.
Bestyrelsen drøftede, hvilke områder fra evalueringen, der skulle arbejdes
videre med. Sekretariatet vil udarbejde et fortroligt opfølgningsnotat på
bagrund af bestyrelsens drøftelser, der vil blive fremlagt på bestyrelsens
næste møde. Formanden vil desuden indkalde bestyrelsesmedlemmerne til
bilaterale opfølgningsmøder med særligt fokus på de individuelle
kommentarer til hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

Kommende møder:
Fredag d. 11. april 2014 kl. 13-17
Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 13-17
Onsdag d. 3. september 2014 kl. 13-17
Torsdag d. 30. oktober kl. 12 til torsdag d. 31. oktober kl. 13, bestyrelsesseminar 2014
Onsdag d. 10. december 2014 kl. 13-17
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3. BESTYRELSENS INDSTILLINGSORGAN - BESLUTNING
Som omtalt på sidste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen udpege nyt medlem blandt de valgte medlemmer
af bestyrelsen til bestyrelsens indstillingsorgan, da Christian Refshauge er trådt ud.
De valgte medlemmer af bestyrelsen vil præsentere en samlet indstilling til bestyrelsen vedr. udpegningen.
Det indstilles, at
- Bestyrelsen tilslutter sig de valgte medlemmers indstilling og i forlængelse heraf udpeger et medlem
til bestyrelsens indstillingsudvalg.

Bilag:
Ingen bilag

Møde i CBS bestyrelsen / 11. april 2014

4. OPFØLGNING PÅ BESTYRELSESEVALUERING DRØFTELSE
Som opfølgning på bestyrelsens selvevaluering har sekretariatet udarbejdet et kort notat med
opfølgningspunkter fra evalueringen. Notatet er fortroligt.
Notatet har ikke været drøftet i detaljer med formandsskabet.
Det indstilles, at
- bestyrelsen kort drøfter, og evt. tilslutter sig opfølgningspunkterne. Bestyrelsen bør også

overveje om der evt. er yderligere opfølgningspunkter eller om nogle af de skitserede
punkter er overflødige.

Bilag:
4.1 Fortroligt: Opfølgning på bestyrelsens evaluering
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5. 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:
- Kvalitetskommissionens første rapport, samt rektorkollegiets drøftelse heraf (punkt 5.a)
- Rektorkollegiets forslag til frivillig dimensionering af optaget på landets universiteter (punkt
5.b)
- Formandens møde med Uddannelses- og forskningsministeriets departementschef om CBS’
finansielle udfordringer (punkt 5.c)
- Styrelsens modstand mod at lade CBS bruge titlen ”cand.it” i forbindelse med
kandidatuddannelsen i E-business (punkt 5.d)
Som bilag vedlægges den korte udgave af kvalitetskommissionens rapport (bilag 5.1), samt
sagsfremstilling til rektorkollegiets møde d. 8. april (bilag 5.2). Sagsfremstillingen til rektorkollegiet
er fortrolig, da rektorkollegiets mødemateriale generelt ikke er offentligt tilgængeligt.
Kvalitetskommissionen foreslår en større strukturændring af universitetsuddannelserne, hvilket
givetvis vil skabe debat de kommende dage. Det kan derfor meget vel ske at vi eftersender materiale
til dette punkt, fx i form af oversigtsnotater over kommissionens anbefalinger. Sådanne notater er
dog ikke udarbejdet endnu.
Rektorkollegiets eget forslag om dimensionering af optag vedlægges som bilag 5.3. Rektor kan på
mødes fortælle om status på forslaget.
Som bilag 5.4 vedlægges det materiale som formanden medbragte til mødet med
departementschefen. Formanden vil kort fortælle om mødet forløb.
I bilag 5.5 fremlægges notat samt korrespondance med styrelsen vedr. kandidatuddannelsen i Ebusiness.
Det indstilles, at
- at bestyrelsen drøfter ”det politiske landskab” – herunder evt. reaktioner på
kvalitetskommissionens anbefalinger, samt styrelsens brev vedr. kandidatuddannelsen i Ebusiness.
Bilag:
5.1 Nye veje – Fremtidens videregående uddannelsessystem, kort fortalt
5.2 Fortroligt: Sagsfremstilling til møde i rektorkollegiet 8. april 2014
5.3 Optag og beskæftigelse
5.4 Nøgletal for CBS
5.5 Fortroligt: Notat vedr. cand.it.
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forord
Dette er et sammendrag af den første rapport
fra Udvalg for Kvalitet og Relevans i de
Videregående Uddannelser, også kaldet
Kvalitetsudvalget. Rapporten indeholder
en række anbefalinger om, hvilke ændringer
der bør ske med de videregående uddannelser
for at sikre, at de fremover udfylder deres
samfundsmæssige rolle bedst muligt.
Kvalitetsudvalget, der blev nedsat af regeringen
i oktober 2013, skal komme med anbefalinger til
ændringer for de videregående uddannelser.
Det skal sikres, at det faglige indhold er i
top, at de tilegnede kundskaber er relevante
i forhold til erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder i samfundet, og at de studerende
kan bevæge sig i uddannelsessystemet uden
spildtid.
Som det vil fremgå, handler alle anbefalinger
i denne første rapport om behov for ændringer
af uddannelsessystemet i sin helhed. Vi
har valgt at kalde den Nye Veje. Fordi der
er behov for nye veje i det videregående
uddannelsessystem, når mange flere unge
fremover vil tage en videregående uddannelse.
Vores opgave er at sikre, at uddannelserne får
både høj kvalitet og stor relevans.
Kvalitetsudvalgets anbefalinger i denne
rapport tager afsæt i følgende seks
konstateringer:
· I Danmark lægger vi vægt på lige
muligheder for alle borgere, der har lyst
og evner til videregående uddannelse.
 rugerbetaling og SU-systemet ligger uden
· B
for Kvalitetsudvalgets kommissorium
· De videregående uddannelsesinstitutioner
har en høj grad af autonomi og fagligt
selvstyre.
· De videregående uddannelsers mission er
at uddanne dimittender til alle dele af det
danske arbejdsmarked – både det offentlige
og det private.
· Den danske private sektor har en meget
alsidig erhvervsstruktur med få meget
store virksomheder og rigtig mange småog mellemstore virksomheder med en stor
faglig spændvidde.  
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· K
 valitetsudvalgets opgave er ikke at spare,
men at bidrage til, at Danmark får det
størst mulige udbytte af den enorme
samfundsmæssige investering, som
videregående uddannelse er.
Disse seks konstateringer afgrænser den
scene, inden for hvilken Kvalitetsudvalget
arbejder.  
Når man analyserer de uddannelser, som
udbydes i et samfund, kan man angribe det
på tre måder. Man kan zoome ind og vælge at
fokusere på de enkelte uddannelser – om fx
fagligt indhold, studieintensitet og pædagogik
har det rette niveau.
Går man et niveau op, vil analyseobjekterne være
de institutioner, der udbyder uddannelserne
– altså universiteter, professionshøjskoler,
erhvervsakademier samt de kunstneriske og
maritime uddannelser. Her kan interessen fx
samle sig om, hvem de optager, og hvordan
uddannelser er bygget op og sammensat.
Endelig kan man forholde sig til uddannelsessystemet som sådan. Altså den samlede
indretning af videregående uddannelser i
Danmark. Fx om for mange eller for få får
bestemte typer uddannelser, om samfundet
får de kompetencer, der er behov for, og
om måden, der fordeles penge på, giver et
fornuftigt resultat?
Kvalitetsudvalget interesserer sig for alle tre
niveauer. Men denne første rapport handler
alene om det sidste – uddannelsessystemet
i sin helhed. De øvrige niveauer vil blive
analyseret i en kommende rapport, som
udgives senere i 2014.
I det følgende vil vi nogle steder, af fremstillingsmæssige årsager, undlade at nævne de
kunstneriske og maritime uddannelser.
De er ikke glemt. Når vi fx bruger ordet
professionsbacheloruddannelser, er der
lige så meget tænkt på maskinmestre,
som på diplomingeniører og sygeplejersker.
God læselyst.

Jørgen Søndergaard, formand
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Videregående
uddannelser i
Danmark – en succes

1

I udgangspunktet er videregående uddannelser
i Danmark historien om en succes. Det er
historien om at sætte mål – der bliver indfriet.
Skiftende regeringer har i løbet af de seneste
årtier haft blikket rettet mod de videregående
uddannelser. Budskabet har været det samme
længe. Nemlig at en større del af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse.
I mange år har målet været, at mindst halvdelen
af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Men ved regeringsskiftet
i 2011 blev skruen strammet og målsætningen
hævet til 60 pct. Samtidig indførte man det
tillægsmål, at mindst 25 pct. af årgangen skal
tage en lang videregående uddannelse.
Succeshistorien er, at det mål er nået. Godt
og vel endda. Forventningen er, at 62 pct. af
dem, der gik ud af niende klasse i 2012, i løbet
af de kommende år vil tage en videregående
uddannelse. Og at hele 29 pct. af årgangen
vil ende med at få en lang én af slagsen. Går
man bare fem år tilbage, var forventningen, at
48 pct. ville komme igennem en videregående
uddannelse. Og tilbage i 1990 var tallet 36 pct.
Figur

Den positive udvikling er de senere år gået
meget hurtigt. Siden 2007 er antallet, der
kommer ind på en videregående uddannelse,
forøget med knap 50 pct.

Optag på de videregående uddannelser

1

70.000
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Udviklingen er – overordnet set – fantastisk.
Hele verden ruster op på uddannelse, og
Danmark er med i kampen. Men i en situation,
hvor det går så hurtigt, kan der være grund
til stoppe op og vurdere, om vi gør det på den
mest hensigtsmæssige måde.

40.000

I dag har vi endnu ikke set konsekvenserne af
de seneste års eksplosive stigning i optaget.

60.000

Først skal uddannelsen tages – og det er for
de fleste sket om fire-fem år. Til den tid vil
der komme, hvad der måske i første omgang
fremstår som et skvulp af ekstra mennesker
med en videregående uddannelse. Men fremskrivninger viser, at udviklingen fortsætter
– skvulpet viser sig at være en tsunami.
For ti år siden havde godt 700.000 en videregående uddannelse. I dag er antallet knap
900.000. Og i 2030 er det forventningen, at der
er tale om knap 1,2 million – som det fremgår
af figur 2 nedenfor. Hvilket er en fremragende
udvikling. Under én central forudsætning.
Nemlig, at der er relevante job til de mange
højtuddannede. Det kræver et ordenligt
match mellem det, de studerende lærer
på uddannelserne, og den viden, der er
brug for ude i samfundet.
Begrænset offentlig
udgiftsvækst
Mennesker med videregående uddannelser
har indtil i dag særligt fundet ansættelse to
steder: I den offentlige sektor og på store
private virksomheder.
Med hensyn til den offentlige sektor, så vil
fremtidens udfordring være, at den slet ikke
forventes at vokse med samme hast, som
antallet af mennesker med en videregående
uddannelse. Ser man på, hvor mange børn
der skal passes, unge der skal undervises, og
ældre der skal plejes fremover, så kommer
der justeringer. Flere ældre, færre børn. Men
samlet set bliver der ikke brug for mange
flere offentligt ansatte med en videregående
uddannelse de kommende mange år.
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Figur 2 illustrerer fire forhold. For det første
viser den udvikling i antallet, der har en videregående uddannelse i henholdsvis 2003, 2013
og 2030. Dernæst viser den, hvor mange af
dem, der er ansat (eller i 2030 forventes ansat)
i den offentlige sektor (de blå). Og den viser
hvor mange med en videregående uddannelse,
der ikke er offentligt ansatte (de gule). Endelig
viser den, hvor stor en andel af dem, der ikke
er offentligt ansatte, der har en lang videregående uddannelse (de rødskraverede).
Det fremgår af figuren, at det offentlige i både 2003
og 2013 har givet beskæftigelse til omkring
halvdelen af de videregående uddannede. Det
vil ikke ske i fremtiden. Der bliver behov for
flere, men slet ikke så mange som der vil blive
uddannet. I 2030 er forventningen, at kun ca.
43 pct. af de højtuddannede vil være ansat i
den offentlige sektor.
Eller med andre ord: Hidtil har der rundt regnet
været 100 højtuddannede privatansatte for
hver 100 højtuddannede offentligt ansatte.

Figur

2

Fremover bliver relationen, at 130 skal finde
privat ansættelse for hver 100 offentligt ansatte.
Og ser man alene på dem med en lang videregående uddannelse, vil der blive tale om 200
privatansatte for hver 100 offentligt ansatte.
Og der er job i det private. Som nævnt har
store virksomheder mange ansatte med en
videregående uddannelse, herunder især en
lang videregående uddannelse. Det gælder
fx forskningstunge medicinalvirksomheder,
rådgivende ingeniører og andre konsulentfirmaer.
Den type virksomheder vil forhåbentlig også
få vækst i de kommende år, men det
forekommer ikke sandsynligt, at deres
efterspørgsel vil vokse lige så kraftigt
som udbuddet af mennesker med en
videregående uddannelse. Det vil kræve
en usandsynlig erhvervsudvikling,
hvis de store virksomheder de næste
15 - 20 år skal opsuge hele stigningen
fra de videregående uddannelser.
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Udfordringen bliver derfor at indrette systemet
for de videregående uddannelser, så det bliver
i stand til to ting samtidig. Nemlig både at
tilgodese de hidtidige aftagere og samtidig i
langt højere grad end i dag – også – at sikre
kompetencer, der er relevante for mindre
virksomheder og for brancher, der ikke har
stærke traditioner for at beskæftige medarbejdere med videregående uddannelser.

Spild for den enkelte og
samfundet
Uden justeringer er risikoen, at sektoren vil
udstyre mange med eksamensbeviser, det
bliver svært at få job på. Eksamensbeviser,
som langt fra er adgangsbillet til et job i
nærheden af det, der var drømmen.
Sker det, vil højtuddannede fortrænge andre
– både med og uden lavere uddannelse – og
for samfundet er der en pris at betale. Og den
er stor.

Antal med en videregående uddannelse

2003

Vækst i fremtidens private sektor må forventes
at være meget mere jævnt fordelt mellem
små, mellemstore og store virksomheder.
Og i dag er der ikke mange højtuddannede
i de mindre virksomheder. Kun hver femte
virksomhed på op til 50 ansatte har ansat
en eller flere med en lang videregående
uddannelse.

2030
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bidrage på anden vis til fællesskabet. Man kan
estimere værdien af denne tid til ca. 100 mia.
kr. om året.
Store udgifter til uddannelse er en god investering,
hvis afkastet er i orden. Et afkast, der kan
have mange former, fx højere livsindkomst
og lavere risiko for ledighed, men også
vidende, deltagende og engagerede medborgere. Men det er både relevant og legitimt
at vurdere, om samfundet får tilstrækkeligt ud
af denne betydelige investering.

Kvalitet, relevans og
sammenhæng i de videregående
uddannelser
Kvalitet : Om en uddannelse formår
at producere dimittender med et højt
fagligt niveau, der kan måle sig med
toppen internationalt.
Relevans: Om dimittenderne får
kompetencer, som efterspørges af
arbejdsmarkedet.
Sammenhæng: Om der er en effektiv
uddannelsesproduktion med klare
muligheder for den enkelte studerendes
videre veje inden for uddannelsessystemet.

Videregående uddannelser er en af det
danske samfunds absolut største offentlige
investeringer. Vi ligger – sammen med Norge
og Sverige – i den internationale top i forhold
til, hvor mange udgifter det offentlige har pr.
studerende.
Som nation bruger vi 30 mia. kr. hvert år
i direkte udgifter til de videregående
uddannelser. Det svarer til, at hver dansker i
arbejdsstyrken betaler ca. 10.000 kr. årligt i
skat til videregående uddannelser.
De penge dækker dog kun de mest synlige
udgifter. Reelt er prisen langt højere. Den
største ressource i uddannelsessystemet
er de studerendes tid. Tid, der alternativt
kunne være brugt til at arbejde og dermed
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Mere fleksible
universitetsuddannelser
Danske universiteter er om ikke verdensmestre,
så tæt ved, i forskning. Danmark ligger – i
forhold til sin størrelse – internationalt i top,
uanset om man måler på kvantitet (artikler pr.
indbygger) eller kvalitet (citater i anerkendte
tidskrifter).
En så høj placering får man kun, hvis nogen
har satset, og det har virket. Danske universiteter har formået at producere dygtige
kandidater og uddanne fremragende forskere.
For Danmark er det afgørende, at denne satsning
fortsætter fremover. Men det kan ikke stå
alene. Der er samtidig behov for, at universiteterne tager bestik af, og indretter sig på,
deres umådelige popularitet de senere år.
Der var engang, hvor universitetet var et sted for
de udvalgte få. Nok skulle universitetet sørge
for statens behov for lærde. Men samtidig var
studierne en åndelig dannelses- og erkendelsesrejse gennem arkæologien, litteraturen eller
matematikken. Professoren opdrog ynglingen i
sit billede og universitetes mission var stort set
indfriet, hvis man formåede at producere lærde
kandidater, der kunne løfte arven fra tidligere
generationer.

Figur

3

Men sådan ser verden ikke ud i dag. Som
nævnt er forventningen, at 29 pct. af dem,
der gik ud af 9. klasse i 2012, vil tage en lang
videregående uddannelse. Det betyder, at
universiteterne skal uddanne mennesker, der
skal finde ind på et meget bredere arbejdsmarked end hidtil.
Helt konkret er der behov for, at universiteterne
udvikler mere fleksible uddannelser. Dimittenderne
skal finde beskæftigelse i andre brancher og
andre typer af virksomheder end hidtil. Derfor
bør der være nye specialiseringsmuligheder,
som er vanskelige at forudse, før den enkelte
har fundet beskæftigelse.
Figur 3 illustrerer problemstillingen. Den
viser, hvor stor produktion universiteterne har
af kandidater årligt, og hvor mange der årligt
bliver forskerspirer – ph.d.’er.
Andelen af ph.d.’er er ikke i sig selv et udtryk for, hvor
mange der får en karriere inden for forskning,
udvikling og undervisning. De videregående
uddannelsesinstitutioner har i en årrække
beskæftiget knap hver tredje ph.d.’er efterfølgende.

Kandidater og tilgang til ph.d. – 2004, 2014 og 2024
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Tilgang til ph.d. (skøn for 2014 og 2024)
Kandidatdimittender (fremskrevet for 2014 og 2024)
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bachelorer i filosofi vælger at forsætte på
kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en
række forskellige jobmuligheder. Eller bachelor
i statskundskab fra Aarhus Universitet? Efter tre
år på Statskundskab kan du kalde dig bachelor
og fortsætte på kandidatuddannelsen ...

Til gengæld tiltrækker private virksomheder
som fx Danfoss, Novozymes eller Lundbeck
kandidater og ph.d.’er til forskning og udvikling.
Men også her er der grænser for, hvor mange
der kan aftages.
Uanset hvordan man kigger på det, er situationen
den, at langt de fleste med en længerevarende
uddannelse – i dag og fremover – kommer til at
arbejde med noget andet end forskning.

Det er ikke nødvendigvis universiteternes fejl,
men et faktum, at arbejdsmarkedet fungerer på
denne måde. I andre lande er bachelorgraden på
en helt anden måde en adgangsbillet til arbejdsmarkedet. Grundforventningen til en universitetsuddannet er, at han eller hun er bachelor. Det
gælder fx i England, USA, Canada, Australien
og for den sags skyld Sverige. I fx Canada har
syv ud af ti universitetsuddannede på arbejdsmarkedet alene en bachelorgrad. I Danmark
er fordelingen helt modsat: Ni ud af ti er
kandidater.

I dag forekommer der at være en de facto one
size fits all – at alle universitetsstuderende
følger samme model. Man optages på universitet, tager sin bachelor, fortsætter straks med
kandidatuddannelsen – og bliver kandidat. Og
som færdiguddannet kandidat er man – hvis
man er dygtig – klædt på til at gå forskervejen.
Universiteter tilbyder godt nok en lang række
bacheloruddannelser. Men enhver ved, at en
bachelorgrad i sig selv ikke er gangbar mønt på
arbejdsmarkedet.

Reel bachelor og nye kandidatmuligheder

Jobmuligheder for bachelorer er beskrevet på
universiteternes hjemmesider. Hvad kan man
fx med en bachelor i filosofi fra Københavns
Universitet? Langt de fleste færdiguddannede

Figur

4

Kvalitetsudvalget foreslår, at universiteterne i
langt højere grad end i dag indfører fleksible
muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Mere fleksible universitetsuddannelser

Bachelor
3 år

i dag
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Kandidat
1 år

Bachelor
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Kandidat
deltid – max
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Kandidat
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job

Kandidat
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job mindst
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Bachelor
4 år

Forslaget er, at bachelorforløbet på universiteterne
udvides fra at vare tre år til fire år. Der skal
undervises i de samme fag som i dag, og
derudover skal der undervises i noget mere.
De studerende, der har evner og motivation
for at kvalificere sig direkte til kandidat- og
forskervejen, skal have mulighed for en tidligere
og mere krævende faglig fordybelse end i dag.
Retskravet på at fortsætte direkte på
kandidatdelen ophæves – der indføres
adgangsbegrænsning. I gennemsnit, på
tværs af universitetsuddannelserne, bør
en tredjedel af bachelorerne få tilbudt
kandidatuddannelsen direkte efter bachelorforløbet. At der er tale om et gennemsnit
betyder, at der skal tages stilling til, hvilke
uddannelser der får større direkte optag, og
hvilke der får mindre. Enkelte uddannelser,
som fx medicin, er undtaget fra denne struktur.
For de mange, der ikke skal den direkte vej, skal
der undervises i, hvordan faget kan anvendes i
praksis i forskellige dele af erhvervslivet eller
den offentlige sektor.
Alle skal have et højt akademisk niveau. Man
skal kende teorierne, have viden om forskningsmetoder, kunne læse forskningsartikler og
kritisk vurdere information. Men alle behøver
ikke være parate til selv at blive forskere.

ÅR

job

Det kan ske ved, at bachelorgraden reelt
indføres i Danmark. Samtidig skal der skabes
helt nye muligheder for, hvordan man tager
kandidatgraden. Forslaget er illustreret i figur 4.

Bachelor
4 år

job

Bachelor
4 år

Kommende ansatte i det offentlige har brug
for redskaber, så de kan bidrage til det maskinrum, der producerer offentlig velfærd. Og i
private virksomheder vil man – uanset
uddannelse – skulle bidrage til at skabe
kommerciel værdi.
Uanset om man er biolog, jurist eller litteraturhistoriker i den offentlige sektor, vil det kunne
være relevant at stifte bekendtskab med, hvad
en offentlig myndighed er, hvordan forvaltninger
organiserer sig, og hvordan man håndterer
økonomi og budgetter. Ligesom det kan være
nyttigt at vide noget om økonomi, salg, indkøb,
produktion, potentielle samarbejdspartnere og

markedsføring, hvis man finder beskæftigelse i
en privat virksomhed.
Blandt kandidater er situationen i dag den, at
lidt under halvdelen er ansat i den offentlige
sektor. Som det fremgik af sidste kapitel
,kommer denne relation til at ændre sig
fremover. I år 2030 vil der for hver offentlig
ansat kandidat være to til rådighed til privat
ansættelse. Denne ændring er større, end den
måske ser ud til ved første øjekast. Forklaringen
er, at stort set hele stigningen sker i det private,
mens de fleste offentlige stillinger allerede er
besat af nogen, der måske forbliver ansatte
de næste 20, 30 eller 40 år. Konsekvensen er,
at fire ud af fem nye kandidater kommer til at
arbejde i det private.
Kvalitetsudvalget foreslår, at der skabes
formaliserede strukturer for nye fleksible
måder at tage kandidatgraden på. Princippet
skal være, at der fremover bliver tre muligheder
i forhold til at tage kandidatgraden.
Den ene er den, der er kendt i dag, nemlig at
man tager kandidatgraden i direkte forlængelse
af bachelorgraden. Den anden er, at man får
et offentligt eller privat deltidsjob og samtidig
tager sin kandidatgrad – ligeledes på deltid.
Den tredje, at man efter at have arbejdet nogle
år søger tilbage og bliver fuldtidsstuderende
med SU. Fælles for de tre adgangsveje til
kandidatniveauet er, at man skal kvalificere sig
til at blive optaget.
Forventningen er, at det mere fleksible optag
giver specialiseringer, som er særdeles
målrettet i forhold til den enkeltes karrierespor.
De, der går den direkte vej, vil nok orientere sig
mod forskning og udvikling i det offentlige eller
de forskningsbaserede private virksomheder. De,
der læser kandidat og samtidig er ansat på en
virksomhed, vil også blive fageksperter, men
inden for lige præcis det område, som de har
mest brug for i forhold til deres jobområde. Og
den, der kommer tilbage til universitetet – efter
at have arbejdet nogle år – vil utvivlsomt vælge
et specialeemne, der forekommer fremmende
i forhold til den videre arbejdskarriere. Det
skal være muligt at søge ph.d., uanset hvilken
kandidatvej man har fulgt.

forslag
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Synlige veje mellem
uddannelsesniveauer

3

Muligheden skal være der. Vejen skal være lagt
ud, selvom den kun vil blive betrådt af de få.

professionsbachelor til en kandidatuddannelse
på et universitet.

Sådan lyder den helt korte version af Kvalitetsudvalgets forslag om, hvad der skal gælde i
forhold til det, man kunne kalde bevægelser
på tværs af de videregående uddannelsesniveauer – fra erhvervsakademiuddannelse
til professionsbacheloruddannelse og fra
professionsbacheloruddannelse til kandidatuddannelse.

Sådan er det ikke i dag. Et eksempel: Kirstine er
professionsbachelor i ernæring og sundhed.
Hun var moden, da hun tog uddannelsen.
Og dygtig. Meget dygtig. Et halvt år efter
endt uddannelse (med topkarakterer) blev
hun stedfortrædende leder i et storkøkken i
det lokale ældrecenter. Så leder. Og kort tid
senere – chef for centralkøkkenet på regionens
hospital. Ingen overraskelse her for den, der
kender Kirstine. Nu er der gået fem år, og
hun har behov for at bygge noget mere på
sin uddannelse. Hendes interesse går mere
på ernæring og sundhed end på ledelse. En
master- eller diplomuddannelse i fritiden er
selvfølgelig en mulighed – men hvad med en
kandidatgrad? I hvad? Hvordan?

Der er en grund til, at der er tre uddannelsesniveauer. Med en erhvervsakademiuddannelse
får man efter to eller to et halvt års fuldtidsstudium fx titlen markedsføringsøkonom,
multimediedesigner eller laborant. Som
professionsbachelorstuderende kan man i
løbet af tre et halvt til fire år uddanne sig til
fx sygeplejerske, lærer eller pædagog. Og
på universitetet tager man, som nævnt,
uddannelser på bachelor- og kandidatniveau.
Denne opdeling er skabt ud fra en tankegang
om, at de tre typer af uddannelser skal kunne
noget forskelligt. Der er ganske enkelt forskel
på, hvad det er for en pakke, de studerende
får. Der er fx forskel på, hvor tæt uddannelserne
er knyttet til deres respektive professioner og
erhverv. Og på, hvilken type viden de læner sig
mest op ad – praksis eller forskning.
De skal noget forskelligt, de kan noget forskelligt,
og de gør noget forskelligt. Derfor er det
heller ikke nogen naturlov, at man skal have
ret til at gå fra den ene uddannelsestype til
den anden. At man fx starter med to år på en
erhvervsakademiuddannelse, hopper videre
til to ekstra år på en professionsbacheloruddannelse, hvorefter man sætter kronen på
værket med et kandidatstudie på et universitet.
Hvis man fx tager en uddannelse som lærer,
sygeplejerske eller pædagog, er det selvfølgelig
fordi, man gerne vil arbejde som lærer, sygeplejerske eller pædagog.
Men samtidig bør det være klart, hvad der skal
til for at bevæge dig videre i uddannelsesniveauerne. Der skal være lagt en klar vej ud
for det mindretal, der kan se et formål, har
motivationen og besidder evnerne til at bevæge
sig videre. Det bør være muligt at bevæge
sig fra en erhvervsakademiuddannelse til en
professionsbacheloruddannelse. Og fra en
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Der er universitetsuddannelser, som forekommer
at være helt relevante for Kirstine. Fx kandidat
i human ernæring. Men den formaliserede vej
eksisterer ikke.
Kvalitetsudvalget foreslår, at institutionerne
bliver forpligtet til at skabe klare regler for,
hvad der skal til, for at man med en uddannelse
på ét niveau kan læse videre på en uddannelse
på et andet niveau.
I dag er der institutioner, som har aftaler med
hinanden. Men aftalerne er lokale, til tider
upræcise og og ikke altid systematiske, klare
og lette at udnytte.
Helt konkret foreslår udvalget, at fx professionshøjskolerne for hver af deres uddannelser får
ansvaret for at skabe en vej ind til mindst én
kandidatgrad på et universitet. Det kræver, at
et af universiteterne vil samarbejde. Skulle det
vise sig ikke at være tilfældet, bør det være en
sag for ministeren at bidrage.
Det er ikke forventningen, at fx en sygeplejerske kan gå direkte ind på universitet. Men
sygeplejeuddannelsen skal give det mindretal,
der har evner og motivation for evt. senere at
tage en kandidatgrad mulighed for at kvalificere
sig hertil. Det skal ske ved at tilbyde valgfag
på sygeplejeuddannelsen, som indgår i
adgangsbetingelserne til et kandidatstudium
på universitetet. Til gengæld skal universiteterne tilbyde to-årige kandidatforløb til disse
studerende.
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Behov for
samlet overblik

4

Enhver, der har interesse for emnet, ved, at
der er rimelig godt styr på de videregående
uddannelser i Danmark. De ved, at alle, der
har søgt ind på en videregående uddannelse,
på én gang, samme dag sidst i juli, får besked
om, hvorvidt de blev optaget på en af de
uddannelser, de har ønsket.
Oven på en alt for lang og begivenhedsløs
sommer er medierne super opmærksomme:
Clara jubler, for hun kom ind på sin ønskeuddannelse, kan vi læse. Modsat for Magnus
og Mads. De blev afvist, så hvad skal de nu?
Sidste år fik omkring 90.000 unge besked –
og blandt dem kunne omkring 64.000 glæde
sig over, at de havde fået plads på en videregående uddannelse.
Denne faste, tilbagevendende begivenhed
forud for endnu et studieår bidrager til at
skabe et billede af, at nogen har brugt de
lange sommeraftener på at lægge et stort
puslespil. Man ser det næsten for sig – et
nydeligt puslespil er lagt. Det viser det
samlede landskab for uddannelser i
Danmark – 64.000 unge er fordelt på
landets videregående uddannelsespladser.

Figur

5

Andel uddannelser, studenter kan starte på, der er
dimensioneret på landsplan

Hvad de færreste nok ved er, at puslespillet er
dannet uden en samlet plan. Der er brikker,
ja – uddannelsespladser, der skal fyldes op.
Men der er ingen, der beslutter, hvordan hele
puslespillet skal se ud. Ingen, der bestemmer
over og dimensionerer en pakke ud fra, hvad
samfundet har brug for.
I Den Koordinerede Tilmelding fordeler man
blot de pladser, som de forskellige institutioner
har sagt, de vil udbyde.
Hovedprincippet er, at beslutninger om, hvor
mange studerende der kan optages, træffes
af landets syv professionshøjskoler, otte
universiteter og ni erhvervsakademier. Hver
især. I forhold til mange af deres uddannelser
har de frihed til at vælge at udvide eller

indskrænke antallet af pladser. Når fx psykologi
kræver 11,2 i eksamenssnit, og der skal 10,9
til for at læse antropologi eller statskundskab,
er det et udtryk for, at man lokalt har lagt sig
fast på et bestemt antal pladser, uanset hvor
mange der har lyst til studiet.
Men der har aldrig været tradition for nogen
samlet vurdering på tværs af institutionerne.
Det kan ikke afvises, at nogle skeler til, taler
med og til tider koordinerer med naboinstitutionen.
Men de er også konkurrenter. De konkurrerer
om studerende, penge og prestige.
Så det kan godt være, at universitet A begrænser
antallet af pladser på en bestemt uddannelse –
blandt andet under hensyntagen til fremtidig
beskæftigelse. Men det kan på ingen måde
afvises, at det får universitet B til at se sit snit
til at skrue op for optaget på samme slags
uddannelse.
Set fra det samlede samfunds side er der reelt
ingen koordinering. Risikoen for de studerende
er overproduktion og deraf følgende arbejdsløshed. Og for samfundet er problemet, at
man har investeret rigtig mange penge i
kompetencer, der viser sig ikke at være brug for.
En ung, der vil have en videregående uddannelse,
kan starte på et af 859 uddannelsesudbud. Af
dem er 141 dimensioneret fra centralt hold,
hvilket vil sige, at nogen har taget stilling til,
hvad der på landsplan er brug for eller plads
til. Det gælder fx studier som medicin, biomekanik,
tandlæge, dyrlæge og maskinmester. Men
også pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen,
hvor der skal være praktikplads til alle.
Resten – altså 718 uddannelser – er dimensioneret
i det omfang, de enkelte institutioner vælger at
gøre det. 84 pct. af alle videregående uddannelser
er altså ved indgangsdøren udbudt uden nogen
dimensionering på landsplan. Dertil kommer
564 kandidatuddannelser, hvoraf kun nogle få
er dimensioneret centralt.

Dimensioneret
på landsplan
Muligvis
adgangsbegrænset
lokalt

16

  nye veje / Fremtidens videregående uddannelsessystem

  nye veje / Fremtidens videregående uddannelsessystem

17

Marked – uden markedskræfter
Men hvad er det så, der styrer de 24 uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser? Det gør
markedet. Eller det vil sige: Den særlige form
for marked, der eksisterer i Danmark, hvor
uddannelse er et offentligt gode.
På den ene side står de videregående
uddannelsesinstitutioner. De får – som
altovervejende hovedregel – penge for at
tiltrække studerende, der består. Sat på
spidsen står uddannelsesinstitutioner med,
hvad man kunne kalde en vær-attraktiv-ogbliv-bestået-pakke. Det kan på ingen måde
afvises, at institutionerne interesserer sig for
de studerendes efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. Men det betyder ikke noget i
forhold til de penge, institutionen får.
På den anden side står de studerende, som
heller ikke har knivskarp tilskyndelse til at
interessere sig for, hvor meget beskæftigelse
– eller hvilke lønudsigter – der er i en bestemt
uddannelse.
De studerende behøver ikke interessere sig
for, hvad en bestemt uddannelse koster – det
offentlige betaler. De får via SU (sammenlignet
med andre lande) et relativt højt honorar for at
være studerende, så den økonomiske investering
i uddannelsen er lille. Skulle de falde fra, vælge
ny uddannelse eller blive forsinket, bliver det
også et langt stykke ad vejen dækket af det
offentlige.
Og går det galt efter uddannelsen – viser det
sig fx, at der ingen beskæftigelsesmuligheder
er – så sørger understøttelse, kontanthjælp
eller andet for, at man bliver kompenseret.
Hvis man – modsat – har taget en uddannelse, der
giver job og høj løn, udjævnes indtægten på
grund af indretningen af vores skattesystem.
Alt i alt står den unge altså over for det, man
passende kunne kalde en det-går-nok-alligevelpakke. Fejler man, eller sejrer man, udjævner
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det sig et langt stykke ad vejen. Danmark er
det OECD-land, hvor den direkte omkostning
ved at gennemføre en uddannelse er lavest
for den enkelte. Når man ser bort fra tid, er
investeringen lille. Derfor kan man tillade sig
at lægge mere vægt på andre ting, end hvad
man får tilbage efter endt uddannelse.
Derudover står man, helt grundlæggende,
over for det, der inden for den økonomiske
litteratur kendes under begrebet fælledens
tragedie: Nemlig at individuelle beslutninger
– hvor rationelle de end er – kan føre til et
katastrofalt resultat for fællesskabet. Hvis én
sætter sin ko på græs på fælleden, er det intet
problem. Hvis alle træffer den samme (yderst
rationelle) beslutning, bliver fælleden overgræsset og dør.

Eller med andre ord: Brugerbetaling og
beskæftigelsestaxameter. Kvalitetsudvalget
foreslår hverken det ene eller andet.
Brugerbetaling – uden omfattende ændringer
i lånevilkår, skattepolitik mv. – har en række
negative konsekvenser. Den mest åbenlyse er,
at unge med motivation og talent ville være
lukket ude fra mange uddannelser, fordi de
rent økonomisk er ude af stand til at tage
dem. I Danmark har vi ikke råd til, at penge
står i vejen for talent. At udelukke talent er
markedets tragedie.

Uden styring kan det samme ske for de
videregående uddannelser. Det ville være
en tragedie, hvis det for sent opdages, at alt
for mange – hver især rationelle unge – har
bevæget sig i en retning, som er helt uden
erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder.

Et beskæftigelsestaxameter forekommer
heller ikke at være nogen fornuftig vej. Det
vil gøre institutionernes økonomi stærkt
uforudsigelig. Og derudover vil det være et
upræcist instrument at bruge i forhold til
målet. Målet er at undgå overproduktion af
uddannelser i forhold til samfundets behov.
Det vil gå ud over undervisningens kvalitet,
hvis man gør det ved at sige, at ledigheden
for x-kandidater er steget, så nu får I færre
penge pr. studerende.

Kvalitetsudvalget har undersøgt, om nogle
uddannelser konsekvent uddanner til høj
arbejdsløshed og lav løn.

Mere præcist er det, at sige: I producerer Y 
om året, og vi kan se, at der kun er brug for X.
Så derfor skal I kun producere X fremover.

Det viser sig, at mange uddannelser efterfølgende
fører til høj løn og gode beskæftigelsesperspektiver. Men der er modsat også
uddannelsestyper, som klarer sig dårligere.
Uddannelser som efterlader de studerende
med relativt dårlige muligheder for at få et
godt job – både i økonomisk gode og dårlige
tider.

Kvalitetsudvalget anerkender, at det kan være
svært at forudsige fremtidens behov. Men
udvalget foreslår, at vi i fællesskab forsøger
at forhindre både fælledens og markedets
tragedier. Udvalget anbefaler, at det den
uafhængige institution Det Rådgivende Udvalg
for Videregående Uddannelser – på et mere
oplyst grundlag end i dag – fremover med
jævne mellemrum bør tage stilling til, hvilke
uddannelser der skal dimensioneres. Det
oplyste grundlag kunne tilvejebringes af fx
Det Økonomiske Råd.

Nogle ville utvivlsomt argumentere for, at
en løsning ville være at gøre videregående
uddannelse til et rigtigt marked. At de unge
bærer omkostningen ved deres valg – altså
ud med SU og ind med egenbetaling. Og for
at universiteterne mærker konsekvensen af
at uddanne for mange til arbejdsløshed – at
deres indtægter afhænger af beskæftigelsen
for bachelorer og kandidater.
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Grænser for
udbud
Knap ét nyt udbud af en videregående uddannelse
– om ugen. Det er, hvad Danmark har fået
siden 2007.
I alt godt 300 nye uddannelsesudbud er blevet
godkendt de seneste syv år. Det betyder helt
konkret, at man i godt 300 tilfælde har fået
mulighed for at læse noget nyt et eller andet
sted i landet. Enten er der tale om en helt ny
uddannelse. Eller også udbydes en allerede
kendt uddannelse et nyt sted.
De videregående uddannelser knopskyder.
For øjeblikket er der små 1.500 videregående
uddannelsesudbud i alt. Retningen er konstant
den samme: Nye uddannelser, nye steder, nye
muligheder.
At det entydigt bevæger sig i den retning er
der flere årsager til. En er, at den politiske
vind er blæst samme vej i årtier: Flere, flere,
flere. Og institutionerne har lyttet. Samtidig
har der været en vis volumensyge, som i høj
grad er blevet understøttet af den måde,
institutionerne får penge på: Én ekstra
studerende, der består eksamen, giver
ekstra penge i kassen. To ekstra – endnu
flere penge. Og så videre.
Tivolisering
Der har gennem en årrække været en tendens
til, at nye uddannelser – med navne, der i hvert
fald var noget andet end de gamle – blev skabt.
Den udvikling er nogle gange blevet kaldt en
tivolisering. Hvilket vil sige, at hvis én sætter
en bod op, så sætter en anden sin op lige ved
siden af og finder på et sjovere navn i et forsøg
på at tiltrække ekstra studerende, penge og
prestige. Set fra samfundets side bidrager en
sådan udvikling alene til at skabe forvirring.
Lærer man noget det ene sted, som man ikke
gør det andet? Eller er det grundlæggende den
samme uddannelse i forskellige indpakninger?
Kvalitetsudvalget foreslår, at institutionerne
gennemfører en grundig oprydning. Grunduddannelserne på alle tre typer institutioner
skal være brede. Det skal være en betingelse
for næste akkreditering, at der er ryddet op.
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Der skal naturligvis fortsat være mulighed
for at oprette nye uddannelser, når de faglige
forudsætninger er til stede, og beskæftigelsesmulighederne er godt underbygget. Kvalitetsudvalget foreslår imidlertid, at Det Rådgivende
Udvalg for Videregående Uddannelser skal
have en stram praksis i forhold til at godkende
oprettelsen af nye uddannelsesudbud. I
stillingtagen til, om behovet er der, skal
nært beslægtede uddannelser ses samlet. På
områder uden stærk vækst i beskæftigelsesmulighederne bør nye uddannelser kun
oprettes, hvis der på overbevisende vis kan
argumenteres for, at de er bedre end noget
allerede eksisterende, som så kan lukkes.
Geografisk fordeling
Man skal ikke have boet eller bevæget sig
rundt i en provinsby længe, før man finder
ud af, hvor ekstremt vigtige uddannelsesinstitutioner (eller mangel på samme) er for
lokalsamfundet. Uden uddannelser – ingen
ungdom. Uden ungdom – ingen fremtid.
Overalt vil der, fuldt forståeligt, være stærke
kræfter, som kæmper for at tiltrække eller
bevare uddannelsesinstitutioner.
Der er altså mange grunde til, at antallet
af uddannelser bare stiger og stiger. Men
uddannelsesudbud kan blive for små. De
kan blive så små, at både den lærerfaglige
kompetence, fleksibiliteten og muligheden
for at komme rundt i alle specialer bliver udvandet.
Hvis man ser nærmere på de gennemførte
kvalitetsvurderinger – akkrediteringer – af de
videregående uddannelser, viser de da også,
at det især er på de små udbud, at der ser ud
til at være problemer med at sikre et solidt
fagligt miljø og en undervisning baseret på
den nyeste forskningsviden.
Kvalitetsudvalget foreslår en ny fortolkning
af kravet om, at både erhvervsakademier
og professionshøjskoler skal sikre regional
dækning af uddannelser. Der er ikke noget
galt i, at undervisning udbydes flere steder,
men det skal sikres, at de tilhører større
enheder, så alle studerende oplever at
have samme kvalitet, valgmuligheder og
specialiseringstilbud. På alle uddannelser
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skal det være muligt for de særligt dygtige og
motiverede at vælge fag, der kvalificerer til
fortsat uddannelse. Det vil aldrig kunne ske på
de små udbudssteder i den nuværende struktur.
Det kan kun ske ved, at disse valgmuligheder
udbydes et eller få steder i hver region.
De små fag
I et lille land som Danmark er der fag, som
samfundet af forskellige grunde gerne vil
bevare, til trods for at de ikke kan være særligt
store. Det gælder fx for eskimologi, oldtidskundskab og en lang række sprogfag.
Men når små fag udbydes, bør det som et
mindstemål sikres, at de kun udbydes ét sted
i landet. Man bør modvirke den tendens, der
kan være til, at alle uddannelsessteder ønsker
så mange fag som muligt med i deres palet
af udbud.
Kvalitetsudvalget foreslår, at at rektorkollegierne
laver en fordeling af de små fag. Generelt
bør udbud med optag under 30 studerende
nedlægges eller sammenlægges med andre
udbud. Reglen bør være, at et fag, hvis optag på
landsplan er på under 60 studerende årligt,
kun bør udbydes ét sted.
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Større
overskuelighed
for de unge
Unge, der vil tage en videregående uddannelse,
har umiddelbart to opgaver.
Den ene er, i sagens natur, at kvalificere sig til
at komme i betragtning – med en ungdomsuddannelse og et vist karaktergennemsnit.
Den anden opgave glemmes nemt. Men den
kan være en lige så stor – om ikke større –
udfordring. De unge skal finde ud af, hvad
de vil læse. Hvad vil du være – hvad er dit
drømmestudium?
Som tidligere nævnt har en ung, der gerne vil
have en videregående uddannelse, 859 udbud
at vælge imellem. Det kunne måske ligne et
slaraffenland af valgmuligheder, men kan
fremstå som et totalt uoverskueligt landskab.
Går man på pizzaria, er det nemt at beslutte
sig, hvis der er otte klart genkendelige pizzaer
– den uden noget, den med pølse, den med
skinke, den med okse, den med de fire oste,
den med tun og rejer, den med salat eller den
helt stærke. Og skulle der være 85, så går det
nok også for de fleste. Men et menukort med
859 pizzaer? Det ville forekomme decideret
fjollet.
Ikke desto mindre er det netop menukortet,
de unge i dag bliver præsenteret for efter
gymnasiet. Blandt alle disse muligheder skal
de træffe et valg, der får betydning for, hvad
der kommer til at ske i resten af deres liv.
Undersøgelser viser, at danske unge i høj
grad vælger uddannelse efter, hvad der
umiddelbart interesserer dem. Det viser
sig, hvis man holder deres svar op mod svar
fra jævnaldrende unge fra lande, vi normalt
sammenligner os med. Faktorer, som betyder
mere i udlandet, fx løn og beskæftigelsesudsigter, spiller en mindre rolle for danske unge.
En af flere forklaringer kunne være, at det
i dag er umuligt for en ung at skabe sig
overblik. Hvad gør man, når man står med
859 muligheder? Måske surfer man lidt rundt
på hjemmesider fra lokale uddannelsesinstitutioner. Eller kigger lidt i andre byer.

Muligvis rammer man på det tidspunkt
UddannelsesGuiden.dk, der har samlet
informationer om alle videregående uddannelser
et sted.
Hvor velment denne uddannelsesguide end er,
så finder Kvalitetsudvalget, at den langt fra er
den hjælp til unge, som den burde være.
Lad os et øjeblik forsøge at sætte os i et ungt
menneskes sted. Vi kunne kalde hende Rikke.
Hun er, i lighed med mange jævnaldrende,
netop begyndt at smage på voksenlivet og er
interesseret i mange ting. Yndlingsfag i gymnasiet
er fysik og matematik. I fritiden læser hun
bl.a. om design, og hun har gennem mange år
lavet smykker. Solgt til veninder og fået en lille
produktion i gang. Hun er som de fleste andre
en særdeles habil bruger af både pc, tablet og
smartphone, og hun har en vis interesse for
computere.
Så hvad skal hun læse? Matematik? Fysik?
IT? Design? Det kunne være, at man kunne
skabe et firma med smykkerne – så måske
business?
Hun prøver UddannelsesGuiden og taster
matematik, indretning, design, it, business
og klikker på søg.
Det giver ingen resultater, men en opfordring
til at afgrænse søgningen.
Det gør hun så. Denne gang nøjes hun med
design. Og ja, den giver resultat. Faktisk hele
1.774 resultater. Hun opdager, at hun kan
afgrænse søgningen til videregående uddannelser
og får nu 378 hits. Et par ekstra tasttryk fremme
– og bingo! 169 hits.
Hvad vil du helst? Skal det være Design og
business, Arkitektur og design, Digitale
medier og design, Bæredygtigt design,
Designkultur, Designkultur og økonomi,
Digital design, Rumlige design og samfund,
Urbant design, Industrielt design eller måske
en af de 159 andre uddannelser, hvor design
indgår i beskrivelsen?
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Det vil utvivlsomt være individuelt, hvilke
kriterier man har lyst til at sammenligne
uddannelserne på. Det kunne fx være studiemiljø, kvalitet, beskæftigelsesmuligheder,
lønudsigter, frafald eller nuværende studerendes
vurdering af uddannelse. Men UddannelsesGuiden giver reelt ingen mulighed for at
sammenligne på noget kriterium.

Her har Rikke, ud fra sin interesser – forud
for dette skærmbillede – udvalgt 11 nøgleord.
På dén baggrund dukker en række uddannelser
op, hvor det fremgår, hvor mange af hendes
nøgleord der matcher uddannelsens. Hun
kan blandt andet se, at Digital design og
Informationsvidenskab matcher henholdsvis
otte og ni af hendes 11 nøgleord.

Det virker paradoksalt, at Rikke har langt flere
muligheder for at blive oplyst, hvis hun skal
booke et hotel i Berlin. Tripadvisor eller en
anden app giver umiddelbar mulighed for at
sammenligne pris, beliggenhed og gæsters
vurderinger. Eller hvis man skal købe et hus –
ja, lad os sammenligne. Byens bedste burger,
den mest hyggelige café – den finder vi hurtigt.

Hun kan også se, at Digital design scorer højt
på henholdsvis kvalitet og relevans. Hvordan
ratingen præcis skabes, vil Kvalitetsudvalget
vende tilbage til i senere rapporter, men det vil
ske på baggrund af objektive kvantificerbare
data. Rikke kan også se, at de studerende
giver uddannelsen en rigtig høj vurdering.

Men en livsbeslutning, som at vælge en
uddannelse – nej lige den har vi ikke på lager.
Det foreslår Kvalitetsudvalget, at der laves
om på. Der skal skabes et værktøj, hvor
der er systematiske og sammenlignelige
oplysninger om beskæftigelse, løn,
uddannelsernes kvalitet, frafald, timetal
og alle mulige andre parametre.
Man kunne fx lade sig inspirere af nedenstående skærmbilleder fra en endnu ikke
eksisterende guide – MinUddannelse.dk.
Her skitseres, hvordan uddannelser, der er
relevante ud fra nogle søgekriterier, kan listes
for den unge.
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Herefter kan hun sammenligne uddannelser
på en række parametre, som hun selv vælger:
Vurderinger fra studerende, beskæftigelse,
løn, frafald, adgangskrav, evalueringer, undervisningstimer med flere.
Klikker hun på ”Vurderinger fra studerende”,
får hun uddybet de studerendes vurderinger
og kommentarer til studiet. I forhold til
Informationsvidenskab kan hun nu se, at
gennemsnitsvurderingen er, at undervisningen
og det faglige niveau scorer rigtig pænt, men
at administrationen til gengæld halter lidt.
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Kvalitetsudvalgets
medlemmer

Jørgen Søndergaard

Birgitte Nauntofte

Ivar Anders Bleiklie

Direktør, Novo Nordisk Fonden

Professor, Universitet i Bergen

Jakob Roland Munch

Mette Vestergaard

Nikolaj Lubanski.

Professor, Københavns
Universitet

Administrende direktør,
Mannaz A/S

Talentdirektør, Copenhagen
Capacity

(formand)
Forskerleder, SFI – Det
nationale forskningscenter
for velfærd

Nina Smith
Professor, Aarhus Universitet

Datakilder, dokumentation mv. for tal og
beregninger benyttet i denne publikation:
www.ufm.dk/kvalitetsudvalget
På samme adresse findes udvalgets
kommissorium.
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8

anbefalinger

Anbefalinger om en ny
uddannelsesstruktur
•	De akademiske bacheloruddannelser
gøres 4-årige med indbyggede
	muligheder for i slutningen af studiet
at fokusere enten på fagets praktiske 		
anvendelsesmuligheder eller fagets
mere forskningsorienterede teoretiske
og metodiske aspekter.
•	Retskravet på at fortsætte direkte fra
bachelorgrad til kandidatstudier ophæves,
og i stedet indføres to sæt af kriterier for
optagelse på en kandidatuddannelse:
	1.	Karakter på bacheloruddannelsen –
evt. kombineret med optagelsessamtale.
	Primært møntet på de studerende, der
ønsker at gå direkte på en teoretisk og
forskningsorienteret kandidatuddannelse
og/eller ph.d.-uddannelse.
	2.	Relevant bachelorgrad og erhvervserfaring eller -tilknytning.
	Primært møntet på de studerende, der
ønsker en mere praksis- og anvendelsesorienteret kandidatuddannelse i tæt
sammenspil med arbejdsmarkedet.
•	Et mindre antal universitetsuddannelser
– primært autorisationsuddannelser –
udelades fra den nye uddannelsesstruktur.
•	En mindre andel af professionsbachelorerne
skal kunne kvalificere sig til optag på en
2-årig kandidatuddannelse på universiteterne.
•	Der sker en begrænsning af dimittender
fra erhvervsakademiuddannelsernes
direkte adgang til overbygningsuddannelse
til professionsbachelor (top-up-uddannelser). Der indføres på tilsvarende vis
to sæt af kriterier for optagelse på en
top-up-uddannelse:
	1.	Karakter på erhvervsakademiuddannelsen – evt. kombineret med
optagelsessamtale.
	2.	Relevant erhvervsakademiuddannelse
og erhvervserfaring eller -tilknytning.
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•	Det bliver uddannelsesinstitutionernes
ansvar at tilrettelægge den studerendes
uddannelsesforløb, så institutionerne lever
op til de politiske målsætninger om at
nedbringe den gennemsnitlige studietid.
Studiefremdriftsreformens virkemidler
kan anvendes til at understøtte dette, men
det skal være op til den enkelte institution
at træffe konkret beslutning herom.

Anbefalinger om
dimensionering
•	En central dimensionering på udvalgte
uddannelser eller uddannelsesgrupper
med betydelig risiko for overproduktion
besluttes hvert tredje år og gælder for tre
år.
•	Der fastsættes adgangsbegrænsninger
på den direkte adgang fra bachelor	uddannelser til kandidatuddannelser.
Udvalget anbefaler, at omkring en tredjedel
af bachelorerne i gennemsnit kan fortsætte
direkte på kandidatuddannelsen, men med
variation fra uddannelse til uddannelse.
•	Der fastsættes adgangsbegrænsninger
på den direkte adgang fra erhvervs	akademiuddannelser til professionsbachelor svarende til, at omkring en
tredjedel af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne kan fortsætte
direkte i top-up uddannelserne.
•	Det rådgivende udvalg for vurdering af
udbud af videregående uddannelse (RUVU)
får til opgave at rådgive ministeren om,
inden for hvilke uddannelser der skal
fastsættes et loft over antallet af pladser
og fordelingen af disse på institutioner.
•	RUVU får til opgave at tilvejebringe et
analyseapparat, som skal ligge til
grund for udvalgets indstillinger 			
om dimensionering af uddannelser.
	Analyserne skal være offentligt 			
tilgængelige.

Anbefalinger om færre
og større udbud
•	Der fastsættes en minimumsgrænse for
udbud af bachelor-, professionsbachelor-,
og erhvervsakademiuddannelse på 30
	studerende i årligt optag.
•	Uddannelser med et lavt studenteroptag
på landsplan skal kunne udbydes ét sted i
landet. Uddannelser med samlet årligt optag
på under 60 på landplan skal samles ét sted.
•	Institutioner, der udbyder samme uddannelser
på flere geografiske lokaliteter, bør kun have
én samlet uddannelse, men en større eller
mindre del af undervisningen kan foregå på
forskellige geografiske lokaliteter eller ved
netbaseret undervisning.
•	Der fastsættes en periode, inden for hvilken
institutionerne selv reducerer i mængden
af små uddannelsesudbud, og institutionsakkrediteringen følger op på, om denne 		
oprydning har fundet sted.
•	En større andel af uddannelsesudgifterne
finansieres ved faste årlige bevillinger til
institutionerne, og taxameteret finansierer
kun de egentlige marginale omkostninger
forbundet med ændringer i studentertallet.

Anbefalinger om øget
gennemsigtighed
•	Et centralt udviklet og vedligeholdt elektronisk
informationssystem med systematiske og
sammenlignelige kvalitative og kvantitative
data, som opdateres løbende.
•	Systemet skal omfatte data om uddannelsernes
kvalitet, arbejdsmarkedsudsigter samt
anmeldelser/evalueringer fra nuværende
og tidligere studerende.

•	RUVU skal høre institutionerne, inden
den endelige rådgivning af ministeren
foretages.
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B2-2014
Pkt. 5.b
Bilag 5.3

Optag og beskæftigelse

11. marts 2014
J.nr.
14/3966/585

Som svar på det politiske kursskifte fra ønsket om et stadigt stigende optag på universiteterne til en udtalt bekymring for arbejdsmarkedets nuværende mulighed for
at gøre plads til stadigt flere akademisk uddannede medarbejdere har rektorerne for
de otte danske universiteter aftalt en koordineret indsats. Denne indsats får form af
en ny sektorfælles dimensionering af bacheloroptaget på de danske universiteter.
Universiteternes udbud af uddannelsespladser afspejler, at der allerede nu tages
pejling af signalerne fra arbejdsmarkedet. For eksempel afvises der stort set ingen
kvalificerede ansøgere til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, mens der
afvises betydelige mængder af kvalificerede ansøgere til humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.
Rektorerne har imidlertid nu besluttet at intensivere arbejdet med den årlige dimensionering af bacheloroptaget på universiteterne. Udgangspunktet vil være fokus på
enkeltuddannelser med en markant overledighed. Det enkelte universitet beslutter
selv, hvor det vil være relevant at nedsætte antallet af studiepladser, mens en koordinering gennem Danske Universiteters organer sikrer, at færre pladser ét sted i landet ikke følges med flere pladser på en tilsvarende uddannelse på en anden institution.
Rektorerne er enige om, at opgørelse af ledighed dels ikke kan være eneste kriterium
ved fastsættelse af antallet af studiepladser på et givet område, dels ideelt set bør
ske på basis af robuste tal, der viser overledighed gennem en årrække. Disse tal findes imidlertid endnu ikke, og et første gennemløb af den nye model kommer derfor
til at ske på basis af foreliggende tal om for dimittendernes beskæftigelse.
Universitetsrektorerne ser initiativet som et rettidigt tiltag, der vil være at foretrække
frem for et beskæftigelsestaxameter, som nogen har foreslået som en slags løsning
på udfordringerne med at få nye akademikere i job. Hvis man politisk skulle vælge at
satse på beskæftigelsestaxametret, der dels har et stærkt præg af lotteri, dels vil være en strukturel udfordring for ønsket om at fastholde uddannelsernes kvalitet, falder
baggrunden for universiteternes fælles og koordinerede indsats væk.
Med initiativet ønsker rektorerne at sikre, at den politisk efterspurgte tilpasning til
det umiddelbare arbejdsmarked kommer til at foregå på en måde, der giver mest
mulig plads til det enkelte universitets intensive indsats med at fastholde og udvikle
uddannelsernes og undervisningens kvalitet.

Rektorkollegiet, marts 2014

Handlingsplan: Færre studiepladser på uddannelser
med særlig stor ledighed

Fiolstræde 44, 1. th.
1171 København K
Tlf. 33 36 98 05
Fax 33 36 98 26
www.dkuni.dk

Rektorerne har besluttet, at man frem mod bacheloroptaget i 2015 vil intensivere
arbejdet med den årlige dimensionering af bacheloroptaget på universiteterne og
skabe en ny, nationalt koordineret dimensionering af bacheloroptaget. Dette handlingspapir konkretiserer rektorernes beslutning og beskriver de enkelte tiltag, som
universiteterne vil tage for at gennemføre initiativet, der beskrives nærmere i Danske
Universiteters politikpapir ”Optag og beskæftigelse”.

11. marts 2014
J.nr. 14/3966/585

Udbuddet af studiepladser er og bliver det enkelte universitets ansvar, men der kan
være en værdi i at øge dialogen mellem institutionerne om uddannelsesudbuddet.
Det gælder ikke mindst i en situation, hvor der er politisk ønske om at reducere optaget på nogle uddannelser.
Eftersom studiepladserne for 2014 allerede er meldt ud, vil initiativet først kunne få
effekt fra og med optaget i september 2015. Udgangspunktet for indsatsen frem mod
2015 vil være de data, der her og nu er tilgængelige for det enkelte uddannelsesniveau. Uddannelsesministeriet opgør eksempelvis hvert år i uge 48 beskæftigelsen for
dimittender.
På længere sigt, dvs. fra og med optaget for 2016, er der brug for at skabe et bedre
datamateriale. Her er det vigtigt at huske, at akademikere har hovedparten af deres
ledighed kort efter dimissionen, mens andre faggrupper har ledigheden spredt over
hele arbejdslivet. En opgørelse 2-3 år efter kandidateksamen vil give det mest valide
styringsgrundlag, men opgørelsesgrundlaget skal kvalificeres såvel fagligt som teknisk
i den kommende periode, hvorefter Danske Universiteter vil gå i dialog med Uddannelsesministeriet om ministeriets mulighed for at levere de nødvendige data.
Frem mod udmeldingen af studiepladser for 2015 er det aftalt, at hvert enkelt universitet gennemgår sine uddannelser og i anden halvdel af 2014 laver et udkast til
udbudsplan for 2015. Udkastene gennemgås af Uddannelsesgruppen i Danske Universiteter, hvorefter Rektorkollegiet drøfter og koordinerer beslutningen om det
endelige antal studiepladser. Denne fælles beslutning om udbud af bachelorstudiepladser meldes ind til den koordinerede tilmelding i januar måned 2015.
Når der er høstet erfaringer med denne proces, og bedre data foreligger i 2015, vil
rektorerne drøfte, om koordinationsprocessen skal tilpasses. Universiteterne vil samtidig også intensivere vejledningen af bachelorer, når de skal vælge kandidatretning,
og synliggøre beskæftigelsestal for de enkelte uddannelser såvel på bachelor- som på
kandidatniveau, for at de studerende kan få det bedst mulige grundlag for deres uddannelsesvalg.
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Nøgletal for CBS (2)

2011 = indeks 100

107,0

99%
80%

105,0
Forelæsninger
Øvelser

95,0

I alt

90,0

62%

60%

55%

97%

89%

85%

107,1

100,0

CBS bruger af egenkapitalen for at finansiere det nuværende
kvalitetsniveau. Med kvalitet menes især fastlæredækning (VIP/DVIP‐ratio)
og konfrontationstimer til de studerende samt heraf afledte udgifter.

120%
100%

110,0

CBS bruger egenkapitalen til at opnå nuværende kvalitet

Bacheloroptag set i forhold til 1.
prioritetsansøgninger, 2013

Udviklingen i det samlede antal lektioner
(konfrontation og øvelser) leveret i året på
heltidsuddannelserne set i forhold til antal
studerende. 2011 = indeks 100

77%

I 2016 når egenkapital det niveau, som bestyrelsen finder forsvarligt ift.
størrelsen og sammensætningen af CBS’ omsætning. CBS vil derfor ikke
længere kunne bruge af egenkapitalen til at finansiere kvalitetsniveauet.

75%

49%

Derfor vil CBS frem mod 2016 skulle vælge mellem at reducere antallet af
studerende eller nedjusterer kvaliteten i undervisningen.

40%
20%
0%

85,0

KU
2011

2012

2013

CBS

ITU

DTU

RUC

SDU

AU

AAU

I alt

Kilde: Den koordinerede tilmelding, CBS egen opgørelse

Kilde: CBS lærerdækningssystem Prophix

Beskæftigelsesprocent

100%
90%
80%

2010

70%

2011

60%

2012

50%

CBS

Landsgennemsnit

2013

SAMF

Kilde: Styrelsen for videregående uddannelser, Hvad laver nyuddannede 4‐19 måneder efter afsluttet uddannelse.
Note: 97 pct. af CBS kandidater dimitterede inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde, hvorfor der
vælges alene at fokusere på disse i denne opgørelse.

GLA/omkostninger

Universiteternes GLA procent, opgjort for 2011 og 2012

Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for CBS kandidatdimittender
og landsgennemsnit, opgjort for SAMF

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

DTU

CBS

RUC

AU

SDU

KU

AAU

ITU

2011

7,1%

7,1%

8,3%

10,2%

10,8%

9,0%

8,7%

18,3%

2012

6,2%

6,5%

6,5%

7,6%

8,4%

8,5%

10,3%

11,1%

Kilde: Universiteternes formålsregnskaber formidlet via Danske Universiteter

2

6. MEDDELELSER FRA FORMAND OG DIREKTION, SAMT
EVENTUELT
Formanden og direktionen vil under dette punkt kort supplere det skriftlige materiale med mundtlig
orientering om udvikling og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde.
Punktet er til orientering. Det er muligt at stille spørgsmål til formand og direktion under dette punkt,
ligesom spørgsmål og kommentarer til det skriftlige materiale er velkomne.
Skriftligt materiale:
Til bestyrelsens orientering vedlægges i bilag 6.1 ledelsens aktivitets rapport april 2014, og i bilag 6.2
direktionens klummer fra marts og april 2014. Aktivitetsrapporten og klummerne er tiltag, der har til formål
at synliggøre ledelsen og styrke den interne kommunikation fra ledelse til medarbejdere (og bestyrelse) på
CBS. Aktivitetsrapporten vil blive udarbejdet ca. 1 gang i kvartalet, og klummerne udarbejdes på skift hver
måned af direktionens medlemmer.
I bilag 6.3 orienteres kort om det nylige besøg fra akkrediteringspanelet vedr. den nationale
institutionsakkreditering, samt den kommende proces for institutionsakkrediteringen.
Bilag:
6.1 Aktivitetsrapport april 2014
6.2 Direktionens klummer, marts og april
6.3 Institutionsakkreditering
Mundtlige orienteringer:
Formand og direktion vil bl.a. orientere om følgende, hvis tiden tillader det:
-

Copenhagen Science Region
Møder i regi af Danske Universiteter
CBS’ årsfest 2014

Møde i CBS bestyrelsen / 11. april 2014

AKTIVITETSRAPPORT
APRIL 2014

FORSKNING
Nyt strategisk samarbejde for Danmarks
fremtidige industriproduktion
CBS er via BiS Competitiveness Platform partner i et nyetableret større
samarbejde mellem en række virksomheder, universiteter og teknologiske
institutter i Danmark kaldet MADE (Manufacturing Academy of
Denmark). MADE har en samlet ramme på 183,5 mio. kr. over 5 år.
Formålet er en fokuseret forskningsindsats om danske industrivirksomheders konkurrenceevne. CBS samarbejder indledningsvist med virksomhederne: Grundfos, Coloplast, NKT Photonics, TRESU og Haarup
Maskinfabrik. De involverede CBS-forskeres styrke er i vidensområdet
kompleksitetsledelse, herunder værdikæde- og forretningssystemer, som er
helt afgørende i fremtidens produktionsparadigme.
Læs mere om MADE-samarbejdet
Styrket partnerskab med det blå erhvervsliv
For 20 mio. kr. over 4 år skal CBS Maritime, Den Danske Maritime Fond
og erhvervslivet bidrage til at udvikle ’Det Blå Danmarks’ konkurrenceevne. De centrale aktører i CBS Maritime har gennem en årrække haft et
formaliseret samarbejde med andre maritime forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark, repræsentanter fra de maritime erhverv og den
offentlige administration.
Som noget nyt – og i forlængelse af regeringens maritime vækstplan og
innovationsstrategi – arbejder CBS nu med bl.a. rederier for at opnå status
som et INNO+ samfundspartnerskab med deltagelse af virksomheder,
videninstitutioner og myndigheder under temaet ”Blå arbejdspladser via
grønne løsninger”.
Læs mere om det Blå Danmark og CBS Maritime
Nyt forskningscenter skal optimere
potentialet i ejerledede virksomheder
Industriens Fond har bevilget 22,8 mio. kr. til et nyt femårigt forskningscenter, Center for Ejerledede Virksomheder på Økonomisk Institut. Centret
skal udvikle konkrete værktøjer, metoder og uddannelsesaktiviteter til,
hvordan flere danske ejerledede virksomheder gennemgår et succesfuldt
ejerskifte. Med bevillingen er fundamentet lagt for etableringen af et internationalt stærkt vidensmiljø, hvor rådgivere, organisationer, ejerledere og
købere kan hente hjælp og viden.
Centret begynder sine aktiviteter i foråret 2014. Bevillingen gør det
muligt at tiltrække topforskere, styrke datagrundlaget og hjælpe virksomhederne til at træffe beslutninger baseret på konkrete fakta. Forskningen vil
bygge på analyser af registerdata for alle danske virksomheder og spørgeskemaer indsamlet blandt et stort antal virksomheder.
Centret har indgået et samarbejde med verdens førende forskningscenter
i familievirksomheder, Wendel International Centre for Family Entreprise
på INSEAD. Derudover er der åbnet for partnerskab med ejerledernes tætte
rådgivere, herunder danske revisionsvirksomheder.
Læs mere om Center for Ejerledede Virksomheder
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Mere virksomhedssamarbejde om forskeruddannelse på CBS
CBS arbejder kontinuerligt på at øge antallet af ph.d.-studerende, herunder
også antallet af forløb, hvor de forskerstuderende er ansat i en virksomhed.
CBS var den 17. marts vært for et velbesøgt informationsmøde om Uddannelsesministeriets erhvervsph.d.-ordning med deltagelse af CBS-studerende, forskere og netværksvirksomheder. Ministeriets ordning godkender
forløb, hvor den ph.d.-studerende indskrives på et universitet, men ansættes
i en virksomhed. CBS har pt. hver femte eller i alt ca. 50 ph.d.-studerende
indskrevet efter denne ordning.
Læs mere om erhvervsph.d.-ordningen
Uddannelsesministeriets nationale Forum for Arktisk Forskning
Forskningsdekan Alan Irwin er fra februar 2014 CBS’ repræsentant i et
nyoprettet treårigt koordinerende organ: Forum for Arktisk Forskning.
Organet skal sikre øget effekt og koordinering af Danmarks udviklings- og
forskningsaktiviteter i relation til den arktiske forskning.
Læs mere om Forum for Arktisk Forskning
Formaliseret dialog med Det Europæiske Miljøagentur
Initieret af CBS BiS Sustainability Platform indledte CBS i starten af marts
en formaliseret dialog med Det Europæiske Miljøagentur (EEA) ved
direktør Hans Bruyninchx.
Der afdækkes konkret mulighed for forskningssamarbejde inden for
emner som relationen mellem virksomhedsinnovation og lavt energiforbrug, erhvervsliv og miljøforvaltning, og bæredygtige byer. Der er gensidigt ønske om at formulere nye fælles aktiviteter knyttet til EU ansøgninger, studerende og til afholdelse af offentlige arrangementer.
EFMD-projekt om EQUIS-standarder for forskningskvalitet
Startende i foråret deltager CBS på invitation fra EFMD i et pilotprojekt
om måling af forskningsoutput og -produktivitet. Med projektet forventer
EFMD at videreudvikle et eksisterende monitoreringsværktøj, så det potentielt kan tilbydes EFMD’s medlemmer og anvendes i EQUIS-akkrediteringer. CBS’ motivation er, at der udvikles et system, der tager højde for
CBS’ fagligt brede profil.
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UDDANNELSE
Ny shippingbachelor med praktik
CBS har fået godkendt en ambitiøs shippingbachelor med praktik i den
maritime sektor. Den nye uddannelse åbner dørene i 2014 og er en direkte
respons fra CBS Maritime på anbefalinger fra regeringens vækstteam for
det Blå Danmark. Den nye shippingbachelor udbydes i samarbejde med
Singapore Management University, hvor de danske studerende skal læse et
semester, og de er desuden sikret et praktikophold i shippingsektoren.
Studienævnsseminar
Sikring af kvalitet og udvikling af studierne foregår først og fremmest i
studienævnene. Sidste år da studienævnene var nyvalgte, afholdt CBS
Students sammen med dekanen et seminar for alle medlemmer – VIP’er og
studerende. Seminaret var så stor en succes, at der på de studerendes initiativ blev arrangeret et seminar igen i år. Seminaret fandt sted på Flintholm,
og temaerne var bl.a. fremdriftsreformen og kvalitetssikringsarbejdet i
studienævnene.
Studieliv.cbs.dk
Vi vil gerne fastholde høj interesse for CBS’ uddannelser, men måske lige
vigtigt vil vi gerne have, at de kommende studerende har en så realistisk
oplevelse af studielivet som muligt. Vi oplever, at en del studerende falder
fra forholdsvis hurtigt, hvilket bl.a. skyldes et ureflekteret uddannelsesvalg.
Vi har nu lanceret en ”student to student” hjemmeside, hvor kommende
studerende kan se en række små videoer om nuværende studerendes oplevelser og indtryk og stille dem spørgsmål om uddannelserne.
Senere udvides med videoer om studiestart, livet som studerende etc. og
så fører det direkte videre til vores mentorordning, hvor ældre studerende
fungerer som vejledere for de nye i det første års tid. Indtil videre har der
været en stor interesse for hjemmesiden.
Nedlæggelse af kandidatuddannelser i japansk og kinesisk
CBS har i mange år udbudt bacheloruddannelsen ”Asian Studies Programme”, hvor erhvervsøkonomi kombineres med sprog og kulturstudier i henholdsvis kinesisk og japansk. Efter bacheloren har de studerende haft
mulighed for at fortsætte på overbygningen cand.merc.int. – ligeledes med
henholdsvis kinesisk og japansk.
Interessen for overbygningen har de senere år været yderst begrænset,
idet de fleste studerende har søgt optagelse på andre kandidatuddannelser.
For to år siden varslede vi en lukning af overbygningen, og nu er det besluttet, at optaget på uddannelserne lukkes. De studerende vil formodentlig
få retskrav til cand.merc. i stedet, hvad de fleste da også foretrækker
allerede.
Bacheloruddannelsen ASP påvirkes ikke af denne beslutning. Uddannelsen har haft varierende søgning de senere år, men interessen er stigende,
og vi har med forholdsvis små optagelsestal opretholdt en rimelig adgangskvotient.
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Kvote 2-ansøgere
Antallet af førsteprioritetsansøgere til CBS’ bacheloruddannelser er faldet
med 1 pct. i forhold til 2013. I alt har 7.663 kvote 2-ansøgere søgt om
optagelse på CBS i 2014. Samlet er det et fald på 4 pct. i forhold til 2013.
Men ansøgertallet for 2014 er dog større sammenlignet med 2012.
Stagnationen i kvote 2-ansøgere kan skyldes, at vi havde flere nye
uddannelser sidste år, som tiltrak mange ansøgere. Det skabte et kunstigt
højt karaktergennemsnit, som måske afskrækker nogle ansøgere i år. Det
gør sig fx gældende for HA i projektledelse, der sidste år fik 23 pct. flere
førsteprioritetsansøgere end i år.
Blandt de uddannelser, som har oplevet en stor fremgang i antallet af
ansøgere, er de engelsksprogede uddannelser International Business &
Politics og Business, Language & Culture med hhv. 23 pct. og 19 pct. flere
ansøgere end sidste år. CBS har siden 2009 fordoblet antallet af pladser via
kvote 2.
Case Competition med Sauder Business
School – University of British Columbia
En del af samarbejdet med Sauder/UBC består i afholdelsen af den årlige
Challenge imellem CBS og UBC. Konkurrencen afvikles over to uger. I
løbet af de to uger vil de studerende besøge flere danske virksomheder,
som fx JMW Consulting og Øresundskömiteen, hvor de arbejder med
problemstillinger i virksomhederne.
Denne form for kortere studieophold er særlig tilrettelagt for at få adgang
til at udveksle med skoler med mange MBA programmer.
Ny cand.merc.-linje i finansiering og investering
I 2014 oprettes en ny cand.merc.-linje i finansiering og investering. Linjen
supplerer de eksisterende linjer indenfor finansiering, økonomi og regnskab, som møder stor efterspørgsel. Linjen giver plads til lidt flere studerende på disse linjer og giver mulighed for lidt mindre hold på de
eksisterende.
CBS Case Competition og Beat the Elite
I februar afvikledes årets CBS Case Competion med 12 inviterede topuniversiteter. Holdet fra Wharton vandt dette års konkurrence. Sideløbende
afvikles en åben konkurrence, Beat the Elite, hvor studerende fra de nordiske lande deltager. Årets casevirksomhed var Københavns Zoo.
Executive Teacher Training
At undervise på MBA og masteruddannelser og lign. er ofte særligt udfordrende og krævende. For at ruste flere CBS-undervisere til den opgave har
vi gennemført et kursus for VIP’er, der underviser på disse uddannelser
eller ønsker at gøre det. Kurset er gennemført i 2013-14 med 5 halvdagsarrangementer, der spænder fra stemmetræning med skuespillere til særlige
udfordringer i ledelsesundervisning.
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Online-kurser
Til efteråret udbydes tre valgfag som online-kurser. Mens de tidligere
omtalte MOOCs i højere grad er rettet mod eksterne, er der her tale om helt
almindelige kurser på 7,5 ECTS, som nu kan tages uden at være til stede.
Det giver andre muligheder for fx studerende, der er på udlandsophold eller
i praktik.
Udviklingen er i fuld gang og kræver udvikling af en række nye pædagogiske metoder, der skal sikre høj deltageraktivitet. Det er et afgørende
krav til udviklingen, at kurserne bliver mere fleksible, men bestemt ikke
mindre krævende. Tværtimod forudsættes der høj aktivitet.
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ADMINISTRATION
(Campus, it, HR, bibliotek, jura, kommunikation og økonomi & analyse)

Udvidelsen af Solbjerg Campus er nu godt i gang
Projektet med udvidelse af Solbjerg Campus er igangsat. Virksomhederne
BIG, C. F. Møller, COBE, Juul Frost Arkitekter, Schønherr og Tegnestuen
Vandkunsten er prækvalificeret til en masterplankonkurrence for udbygning af CBS på Solbjerg Campus. Vi har holdt opstartsmøde og præsenteret
vores konkurrenceprogram. I slutningen af april vil vi modtage skitseforslag til en masterplan (fase 1). Juryen vil i løbet af maj og juni bedømme
forslagene og lade 2-3 vindere gå videre med udarbejdelsen af et egentligt
masterplanforslag (fase 2). I efteråret vil vi modtage deres forslag til fase 2,
og vi forventer at udpege en endelig vinder ved årsskiftet.
Læs mere om visionerne for Solbjerg Campus
Studieområder
Projekter, der er udviklet i samarbejde med CBS Students i 2013, er taget i
brug. ECO-bar står med helt ny indretning i Dalgas Have. I Porcelænshaven er der etableret studiearbejdspladser i sidegalleriet til Ovnhallen og i
tagetagen i nr. 16. Et loungemiljø er indrettet i den gamle FUHU-lounge i
nr. 26 på 3. og 4. etage.
Nye selvbetjeningsautomater på CBS Bibliotek
Biblioteket har taget 4 nye selvbetjeningsautomater i brug. Automaterne
anvender RFID-teknologi (Radio-Frequency-Identification). Der er sat ca.
200.000 tags i trykte bøger og tidsskrifter, og alle gamle stregkoder er konverteret til RFID-teknologi. Dette gør det meget nemmere at låne og aflevere materiale – i stedet for at skulle scanne én stregkode ad gangen kan
man nu udlåne/aflevere en bunke materialer på én gang.
Fremrykket årsafslutning
CBS har udarbejdet årsrapporten for 2013 seks uger hurtigere end årsrapporten for 2012. Forudsætningen for at nå det mål har været en fuldstændig
gennemgang af alle regnskabsprocedurer ift. at optimere tidsforbruget. Der
er endvidere indført en hard close af regnskabet samt en intensivering af
håndtering af både kreditorer og debitorer i december måned. Der har været
tale om en proces, som har berørt en stor del af organisationen, og projektet
er kun lykkedes, fordi der fra medarbejdersiden har været ydet en ekstraordinær stor indsats.
Årsrapporten kan læses her
Samarbejde i snitfladerne – eksperimenter
om samarbejdsmetoder på tværs
CBS er i gang med et projekt om at styrke samarbejdsrummet mellem de
administrative enheder. Pt. er der igangsat 7 eksperimenter, hvor medarbejderne vælger udviklingsemner og laver helt konkrete handlinger til, hvordan de kan samarbejde om kerneopgaven på nye måder. Der er både fokus
på innovation og læring i eksperimenterne.
Læs mere om samarbejde i snitfladerne
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SENIOR MANAGEMENT
Institutionsakkreditering
De nye akkrediteringsregler betyder, at man kan søge om
institutionsakkreditering, hvorefter hele universitetet er akkrediteret som
sådan. CBS har søgt om at blive akkrediteret i første runde, idet vi mener,
at vi med vores erfaring med internationale akkrediteringer burde have
gode forudsætninger for at opnå akkreditering.
Da det er et nyt system, og kriterierne ikke er prøvet i praksis, kan det
dog bestemt ikke udelukkes, at akkrediteringsrådet vil give os en betinget
akkreditering. Indtil videre er der lagt et stort arbejde i den omfattende
proces. Vi har valgt et internationalt panel, der har været på deres første
besøg i slutningen af marts. Panelet har nu udvalgt områder, som de vil se
nærmere på, når de kommer på et nyt besøg i juni. Akkrediteringsrådets
endelige afgørelse træffes først i løbet af efteråret.
Årsfest med minister, samarbejdspartnere og tale fra erhvervslivet
Knap 600 deltog i CBS’ 97 års fødselsdag den 21. marts. Aftenens talere
bestod af CBS’ bestyrelsesformand Peter Schütze, rektor Per HoltenAndersen, uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nilsen (RV),
CEO for Carlsberg Jørgen Buhl Rasmussen og formand og næstformand
for CBS students, Charlotte Gjedde og Marlene Holm.
Traditionen tro overrakte rektor diplomer til tre nyudnævnte æresdoktorer, som CBS gerne vil hædre og skabe stærkere bånd til. Årets æresdoktorer var Darrell Duffie, Dean Witter Distinguished Professor i finansiering
ved Stanford Graduate School of Business, Henry Hansmann, Oscar M.
Ruebhausen Professor i jura ved Yale Law School og Peter Miller,
Professor i økonomistyring ved London School of Economics.
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen lagde ud med
at opfordre CBS til at fortsætte med at ”yde over økonomisk evne”.
Ministeren sendte ros i retning af CBS Students for de mange aktivitetsforeninger, som de står bag. Sofie Carsten Nielsen bemærkede og anerkendte
CBS’ markante grad af internationalisering ved den høje andel af udenlandske studerende og internationale undervisere på CBS – og ved som det
eneste danske universitet at afholde selve årsfesten på engelsk.
Som noget nyt bød årsfesten også på en tale fra erhvervslivet. CEO for
Carlsberg, Jørgen Buhl Rasmussen (kandidat fra CBS og adjungeret
professor), lagde ud med at nævne to ord, han opfatter som nøglen til
succes som topleder: balance og indsigt (balance and insight). Han understregede værdien af Carlsbergs og CBS’ samarbejde.
CBS er en af vores vigtige samarbejdspartnere, lød det fra den adm.
direktør. Samarbejdet beskrev han i form af business cases, workshops og
udveksling af viden mellem CBS’ forskere og Carlsberg-ansatte og
rekruttering af kandidater fra CBS.
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Nyt målrettet samarbejde i creoDK
Per 1. marts 2014 er CBS partner i creoDK. Det er CBS’ forventning, at
creoDK vil fungere som platform for et styrket samspil mellem centrale
videninstitutioner i Hovedstadsregionen og facilitere relevante forskningsog uddannelsessamarbejder for hovedstadsregionens industri og forskere.
Samarbejdet skal på sigt yderligere øge CBS’ eksterne forskningsfinansiering.
Læs mere om samarbejdet med creoDK
Som et første konkret initiativ er CBS gået målrettet i dialog med KU’s
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved dekan Ulla Wever omkring udvikling
af en fælles masteruddannelse i ’Innovative Medicine’ efter BBIP-modellen
(MSc i Bioentrepreneuship), hvor CBS bidrager med viden om erhvervsøkonomiske værktøjer og metode. Uddannelsesprogrammet vil kunne indgå
som et element i bredere EU-ansøgninger med involvering af industrien.
I regi af creoDK har CBS’ ledelse også indledt en tæt dialog med KU’s
Humanistiske Fakultet ved prodekan Julie Sommerlund om en fælles
indsats for at styrke det samfundsvidenskabelige og humanistiske aspekt i
creoDK’s strategiske arbejde. De strategiske samarbejdsmuligheder drøftes
løbende.
Hensigtserklæring om samarbejde med Delhi University, Indien
CBS og Delhi University har lavet udkast til en femårig samarbejdsaftale,
som forventes underskrevet i København i april 2014 og finansieret af
CBS’ Indienfond. Samarbejdsaftalen har fokus på fem områder: 1)
forskerudveksling til undervisning og forskning, 2) samarbejde i eksternt
finansierede forskningsprojekter, 3) udveksling af højtkvalificerede studerende, 4) udvikling af forskningsbaserede tværfaglige fællesuddannelser
(joint degrees) og 5) udveksling af kortere varighed af administrativt
personale.
Dekanansættelsesudvalg nedsat
Dekan for uddannelse Jan Molin og dekan for forskning Alan Irwin har
sidste arbejdsdag som dekaner på CBS den 31.12.2014. Processen for at
finde deres afløsere er påbegyndt, og i marts blev de to ansættelsesudvalg
nedsat. Vedtægterne foreskriver, at Akademisk Råds VIP- og TAPmedlemmer udpeger en eller to til at sidde i de to udvalg, samt at Akademisk Råds studentermedlemmer udpeger én eller to til at sidde i udvalgene.
De skal ikke vælge personer fra Akademisk råd. Derudover deltager forskningsdekanen i udvalget for uddannelsesdekanen og vice versa. Slutteligt
sidder rektor med i begge udvalg.
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De to udvalg ser således ud:
Forskningsdekanudvalg:
Rektor: Per Holten-Andersen
Dekan for uddannelse: Jan Molin
VIP: Keld Laursen
TAP: Henrik Hermansen
Studerende: Tanja Wendel Johansen
Aktivitetsrapport
April 2014

Uddannelsesdekanudvalg:
Rektor: Per Holten-Andersen
Dekan for forskning: Alan Irwin
VIP: Niels Åkerstrøm Andersen
TAP: Lise Balslev
Studerende: Abdullah Bayhan
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Stillingsopslaget offentliggøres i april 2014 med ansøgningsfrist medio juni
2014. Der vil være første interview i slutningen af juni, test af kandidater i
juli og samtaler i august. Kandidaterne skulle gerne være fundet til begge
stillinger i løbet af september 2014.
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Jobhunting in the US
By Alan Irwin, Research Dean
I have to admit it. A dean’s life is not always exactly like being James Bond. On the second day of the New
Year you could have found me snugly accommodated in the back row of an Airbus heading for Philadelphia.
No champagne, no caviar, but thankfully no Oddjob ‐ or anyone else trying to kill me (although the rather
large American in the next seat did poke me with his elbow from time to time). My mission? To attend the
job market taking place as part of the large ASSA/AEA conference. Converging on the City of Brotherly Love
(and of Rocky!) at that very moment were two highly‐trained squads of CBS academics, armed to the teeth
with job market papers, application forms and a set of fiendish questions. How could those international
applicants have any chance against the might of Finance and ECON? I consider myself a job market veteran
having been through similar encounters at the Academy of Management. But there was a definite sense of
anticipation as we approached our destination (even if I could also see one of our colleagues soundly asleep
a few rows ahead).
For those who have not seen the job market in action, here is a quick picture. CBS advertises some
positions on a central website, several hundred PhD candidates send in an application – including the all‐
important job market paper. The CBS department weeds the applications down to thirty or so, and then
these international applicants are interviewed during the conference. Up to 10 are next invited to CBS for a
‘fly out’, and then we (perhaps) make an offer – typically at the assistant professor level. And of course it’s
their decision whether to accept.
So it is not just the job market candidates who are in competition throughout the process. We need to
move fast, and convince the best applicants that Copenhagen is the place to be. But there is also another
competition going on. We hope to place our own PhDs in the best institutions. It isn’t simply a matter of
how we choose from the rest of the world, but also how the rest of the world chooses us.
The job market does not operate in the same way across all of CBS. Not every discipline has the same
central process or the same tradition. But the same principles apply: complete openness, the pursuit of
research and teaching talent, honest dialogue with potential recruits, and a recognition that any university
is only as good as its staff and its students. Academic recruitment might involve a huge effort but it’s hard
to think of anything more important for our future development.
Now if I was a CBS student reading this, my first thought would be something like: well I’m sure that’s a lot
of fun but what does it have to do with me? Let me try a few responses to that question.
First of all, CBS’ reputation is also your reputation. Whether you are a member of staff or a student, it is
reassuring (and actually rather exciting) to see that CBS is taken so seriously by ambitious young colleagues
and their advisors at an international level. And by comparing ourselves with the best in the world we also
ensure that our academic standards are indeed up to standard.

Second, talented new recruits bring new teaching possibilities and new strengths. I have to say that I
listened fascinated to the Philadelphia applicants as they discussed their plans, ideas and projects. But I also
thought about how CBS students would benefit from exposure to just this expertise and these emergent
discussions. Of course, we rely very much on experienced colleagues and those (possibly including myself)
who have had longer careers. But a steady input of strong new recruits is essential if we are to continue our
upward momentum. It really is our lifeblood. And in that way, all our staff benefit from the contributions of
new colleagues.
Third, CBS is a Danish university with an international perspective. We value our national traditions and our
cultural roots. But we cannot turn inward and we must build on a multiplicity of knowledges and
experiences. If we are to take ‘business in society’ seriously, then we need to understand both ‘business’
and ‘society’ from the broadest perspective: what are the social, political and economic challenges of our
times? What are best thinking and best practice across the globe? Some of the answers may be found in
our home country, but many more will exist internationally.
On the way home – and back in exactly the same seat (this time with an only‐slightly smaller German by my
side) ‐ I had two thoughts. Academic development does not end with recruitment. There is a lot more to it
than that ‐ and not least the crucial process of getting the most out of our increasingly diverse body of staff.
So we need to attract the best, but also build the best conditions within CBS.
And we all know that resources will be a challenge for CBS in the years ahead. I just wish those with
responsibility for our funding had sat with me in Philly. It’s the best argument I could have made.

We live in an era of numerology
Jan Molin, Dean of Education, CBS

The Fallacy of Misplaced Concreteness

Today’s debate about Danish universities is very much about figures.
The state auditors try to measure and compare classroom hours across courses,
programmes, and institutions; the ministry tries to cut down on the number of months it
takes for a student to complete a degree programme; the university boards focus on
budgets and accounts with increasing diligence and persistence; the CBS Dean of
Education demands the overall students’ evaluation index to reach 3.8 or more etc. etc.;
all exemplary illustrations of the characteristics of an era.
You could get the feeling that we live in a time-pocket where reality, as it is lived in the
everyday activities, is replaced by a belief in the representation by ‘numbers and
calculations’.
This may be described through a small anecdote (traditionally referred to Gregory
Bateson):

“A guest enters a restaurant and gets seated at a table. He is handed a menu card by the
waiter. He carefully browses the card and finally decides on a course. Then he places the
card on his plate, picks up his knife and fork, and carefully cuts out of the menu card the
description of the course he has decided for. Having done so, he takes the piece of the
card he has just cut out - and eats it.”
This confusion of representation (the menu card description) for the real thing (a proper
meal for him to taste and eat), I guess, will for the first couple of times make the
gastronomic experience a little bland. Little by little, though, the restaurant guest may
actually learn to appreciate the paper he eats – to the extent that he eventually reaches a
state where he is disgusted by the taste of real food.
In philosophy, this illustrates “The Fallacy of Misplaced Concreteness” (Alfred North
Whitehead), which is traditionally explained as taking the abstractions about some
actuality to be a complete description of the actuality in its concreteness.
This is by no means a new phenomenon. What is relatively new, though, is that
politicians, civil servants and other powerful decision-makers seem to believe that
changing the numbers will effectively change the world. This form of assumed
correspondence between real–life issues and abstract representations is very close to
‘numerology’. If we change the name and set up new figures – the world will comply and
conform to create a better, more desirable world.

A Procrustian bed

The numerologists of our time will go even further than just confuse ‘figures and accounts’
with the complexities of everyday relations and achievements. They call for ‘evidencebased’ arguments and solutions. Evidence is good – empirical reality is what we all want to
know about. But evidence-based management builds on standardized representations – an
‘all things equal-logic’ where you want to model reality through a select number of distinct
variables and controllable algorithms.
In a university-sector context a set of such variables have emerged over the last decade:
Student/teacher ratio; percentage of administrative costs; ratio between full-time/parttime faculty; weekly average of classroom hours (students being taught by teachers in a
lecture hall); number of students on international exchange; percentage of students
‘dropping out’; number of months for students to take their degree; employment rate for
graduates etc. etc. The Dean of Education has contributed willingly: sending out datapackages to the study-boards on a regular basis; organizing benchmarks and internal
data-based review processes; just to mention a few obvious examples.
In principle, each of these measures makes perfect sense. They illustrate aspects of
important challenges in university governance. As THE indicators for what goes on in a
university, though, they totally miss the point. What we see happening these days, thus, is
the transformation of partial indicators to become goals themselves. Ratios are of course
important, e.g. to quality assurance, but reaching one specified ratio may have no impact
on quality in itself. Some ratios are also contradictory: When the state auditors (and the
ministry) predominantly look at the number of classroom hours the unintended sideeffects are interesting; i.e. with limited resources study-boards transfer faculty from
supervision of projects, support for internships, feed-back sessions on exams etc. to
conventional classroom teaching. This will meet the external expectations (i.e. in the
development contract) of ‘more teaching’ - but it will de facto decrease the amount of
direct contact between student and teacher. This is not in the interest of quality and
relevance, and it is definitely not in the interest of the student’s learning process. It is,
though, complying with the externally set KPIs, and as such, almost per definition, a
positive development.
The increasing demand for evidence-based solutions is very much a ‘Procrustian bed’
(inspired by a recent article by prof. Kristian Kreiner, CBS). According to the legend, this
may be defined as ‘producing strict conformity (the length of the bed) by ruthless and
arbitrary means (stretching bodies – or cutting legs shorter)’.
This seems to describe very precisely the practice whereby changing ministers keep
coming up with conflicting and incompatible demands (‘arbitrary’) that have radical
consequences if they are ignored (‘ruthless’).
This will of course leave out of the equation all the important stuff about how people act
and relate on a daily basis in a university setting. It is no longer a question of real
teachers and bright young students but of a model of ratios and quantitative targets. It
leaves out all the things you cannot measure: values, curiosity, engagement, drive, fun,

creativity, knowledge, and caring. To quote Albert Einstein: “Everything that can be
counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be
counted”

Metaphors we live by

The mere changing of names and figures will not change what takes place in everyday life
(though this is very much part of the new public management logic). It is, though, very
much the case that what we have come to use as concepts and key figures often tend to
dominate our focus. The more we focus, the more we get imprisoned by our ‘blind spots’.
Concepts, accounts and models, in this way, create realities for us, especially social
realities. They become, as it were, metaphors we live by (paraphrasing Lakoff & Johnson).
To take an example:
CBS has over the last three-four years radically changed its administrative systems and
financial procedures. A decade ago, the state auditors filed reports that were full of
remarks about the ‘apparent’ lack of proper control.
There is little doubt that today CBS spends much more time, money and IT-power to
budget and account. There is much more regulation, invoicing, controlling, and quarterly
forecasts than ever before - and luckily enough, it appears ‘to work’.
Today, CBS receives a ‘clean slate’ from the auditors.
As such, our stakeholders are satisfied, and acknowledge the efforts and the resources
that CBS over the years has put into this accomplishment. We now are, metaphorically
speaking, ‘in control’. At the same time as CBS has won its reputation of being financially
in control, it is interesting to observe how the uncertainty about the annual financial result
is about the same as it has been for the last 30 years. At the end of the year, CBS still
faces an uncertainty of about 2 per cent (plus/minus 25-30 million).
This is not to say that financial control of public funding is irrelevant.
This is just a way of pointing to two different observations one may make in this
connection:
The first observation is about the apparent limits in financial control despite the amount of
resources invested in it:
There is no direct correspondence between the figures in budgets, quarterly forecasts and
annual accounts – and the behaviour of people in the organization. You could argue that
everyday activity and the attitudes and opinions of people in the organization are
remarkably consistent over time, and at the same time out of ‘financial control’ (resistant).
Not even the best of administrators, supported by the best controllers, working with the
best financial tools will be able to manipulate the figures enough to make it look like a
financial result that hits the budgeted target.
The second observation is about the apparent de-coupling between auditor praised
financial control of public funding - and the content and quality that these finances
produce:

Of course it must be nice for politicians and civil servants that the institution receives a
‘clean slate’ from the auditors. It is, though, a little odd that this pre-occupation with the
quality of newly installed financial measures and controls has become an end in itself. It
appears to vastly overshadow concerns about how these considerable public funds may be
used to create quality and value that constructively impact our society. When the public
discourse addresses universities’ contribution to society, it tends to become a question of
the fastest possible return on investment (ROI). The logic seems to be that society only
invests in universities to get a quick financial gain (investments in education tend to
produce well-educated people with high tax-contributions).
When more and more powerful people over-focus on accounts and controls they silently
turn their back on the history of universities. When you turn your back to history, you turn
your back to the people in the institutions. In change management literature, this is
known to be a barrier against new and better solutions.
At best, it will trivialize the distinctive qualities of the universities as we know them today.

The ‘Faustian’ dilemma

This leaves us with a pertinent question. If we do live in an era of numerology, how, then,
may we understand the behaviour of politicians and other people in power? Is it ‘just’
another example of the negative consequences of the financial crises? Who knows? It
may well be that the crisis has accelerated and perhaps even stigmatized part of the
public debate around issues of control and accounting.
Still, other and very different underlying aspects may play a part. (These are, make no
mistake though, not easy to produce evidence-based accounts for).
It could be the case of a modern ‘Faustian pact’. The pact with the devil, as the story
goes, illustrates a tarnished deal for (personal) worldly power and control - at the
expense of ‘spiritual’ values, ambitions and dreams (on behalf of others). In this way the
story of Dr. Faustus has in recent years come to illustrate the way that empathy and
knowledge about the local qualities of institutional content and culture are traded for
power, and technical knowledge about accounts and finances.
As universities’ role in present society is reduced to means of the production of easy
accessible knowledge to private companies the Faustian deal is gradually being fledged
out - and the Devil may quietly sit back and enjoy the ride…
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INSTITUTIONSAKKREDITERING
CBS havde besøg af akkrediteringspanelet den 27. og 28. marts.
Panelet mødtes med ledelsen, quality assurance stab, studerende,
studieledere, undervisere og aftagere.
Besøget forløb i en god atmosfære, og panelet var især imponeret af de
studerende.
31. marts 2014

Tidsplan
Uge 15
(inden påske)

2. – 4. juni

Oktober

Medio december

Udvælgelse af audit trails
Panelet skal vurdere, hvordan kvalitetssystemet
fungerer i praksis. Til dette formål udvælges
særlige audit trails. CBS skal aflevere ekstra
dokumentation herom inden for 4 uger.
2. besøg
Panelet kommer på besøg igen og skal drøfte audit
trails.
Høring
Akkrediteringsinstitutionen sender rapporten i
høring.
Afgørelse
Akkrediteringsrådet træffer den endelige afgørelse
om positiv akkreditering (6 år), betinget
akkreditering (max. 2 år) eller afslag på
akkreditering (ny ansøgning skal indsendes).

Forslag til audit trails
På besøget gav panelet tilbagemelding om deres forventninger til audit
trails.
1) Matrix strukturen udfoldet i 4 uddannelser
a. 2 bachelor uddannelser
(Fx. HA og en uddannelse med 60-90 studerende)
b. 2 kandidat uddannelser
c. Evt. et masterprogram
Ved gennemgangen af uddannelserne vil panelet især gerne se nærmere
på governance strukturen og evalueringer.
2) DVIP og sikring af forskningsdækning i undervisningen
a. Håndteringen af deltidsundervisernes tilknytning til CBS
og sikring af viden og forskning i undervisningen.
3) Program peer reviews
a. Eksempler på CBS’ interne turnusevalueringer og
anvendelsen heraf, herunder assurance of learning.

Copenhagen Business School
Dekansekretariatet for
uddannelse
Kilen 14, 1. sal
2000 Frederiksberg
Karin Tovborg Jensen
Uddannelseskonsulent
Tlf.: 3815 3302
ktj.edu@cbs.dk
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Medlemmer i panelet

Formand: Gunnar Svedberg
Professor i energiteknik ved KTH, tidligere vicerektor for KTH, tidligere
rektor for Mittuniversitetet, tidligere rektor for Göteborgs Universitet. Har
deltaget i EVA’s auditering af KU i 2003.
Geoffrey Wood
Professor i International Business ved Warwick Business School, Associate Dean (Programme Quality) ved Warwick Business School, tidligere Director of Research ved Middlesex University Business School.
Jan Beyer Scmidt-Sørensen
Erhvervschef i Aarhus Kommune, tidligere rektor for ASB.

31. marts 2014
Copenhagen Business School
Dekansekretariatet for
uddannelse
Kilen 14, 1. sal
2000 Frederiksberg

Anne Welle-Strand
Professor ved Department of Leadership and Organizational Behaviour ved
BI Norwegian Business School, forskningsområder er inden for blandt andet evaluering og uddannelsesledelse.

Karin Tovborg Jensen
Uddannelseskonsulent
Tlf.: 3815 3302
ktj.edu@cbs.dk

Sidsel Gro Bang-Jensen
Studerende ved Roskilde Universitet, medlem af Bestyrelsen for Roskilde
Universitet, tidligere formand for Studenterrådet ved Roskilde Universitet
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