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C   BS arbejder for at skabe værdi til samfundet. Vores kerneydelser er    

         forskning og uddannelse til en verden i konstant forandring. Innovation har 

altid været og vil altid være en del af CBS’ DNA. Vi er internationalt anerkendt 

for vores innovative tilgang og placeret forrest i feltet med et tværfagligt per-

spektiv på både forskning og uddannelse. 

På de følgende sider byder vi på et indblik i vores perspektiver for innovation 

på forsknings- og uddannelsesområdet. Vi har udvalgt en række eksempler på 

initiativer der viser, hvordan CBS arbejder med innovation her og nu. Eksem-

plerne spænder vidt men har det til fælles, at de repræsenterer nye metoder 

og tilgange, der har til mål at skabe værdi i form af viden – til inspiration, til 

forandring og til samfundet.

Rigtig god fornøjelse med læsningen!
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PROBLEMLØSNING PÅ TVÆRS AF AKADEMISKE DISCIPLINER
CBS arbejder målrettet på at bryde faglige grænser for at skabe fornyelse og innovation på 
tværs af discipliner. For at finde løsninger på de mest komplekse udfordringer, samfundet og 
erhvervslivet står over for, har vi etableret tværfaglige platforme, der styrker forsknings- og 
undervisningssamarbejdet på tværs af organisationen. 

TVÆRFAGLIGE KANDIDATER SIKRER INNOVATION I KOMPLEKSE SEKTORER
CBS’ tværfaglige kandidatuddannelser inden for bioindustrien og sundhedssektoren forener 
branchespecifikke, videnskabelige ideer med kommerciel succes og digital forretningsudvik-
ling. Resultatet er pioner-kandidater, der har potentialet til at skabe fornyelse og sikre den fort-
satte udvikling i komplekse sektorer. 

FLEKSIBLE VEJE TIL VIDEREUDDANNELSE
Livslang læring er afgørende for Danmarks vækst. Nøgleordene bag CBS’ efter- og videreud-
dannelsesstrategi er fleksibilitet og tilgængelighed, for vores uddannelser skal passe til samfun-
dets og den enkeltes behov.

ERHVERVSLIVETS EFTERTRAGTEDE GLOBETROTTERE
Danmarks økonomi er i høj grad afhængig af samspillet med den omgivende verden. Talent- og 
udvekslingsprogrammet GLOBE på CBS forsyner de største danske virksomheder med kan-
didater af en helt særlig klasse. Der undervises på højeste niveau på tværs af tre lande, og de 
studerende opbygger et internationalt netværk, der er de færreste forundt. 

BEDRE DATA PÅ VIRKSOMHEDER
CBS står i spidsen for et nyt datavarehus, der vil give dansk samfundsforskning mulighed for 
at foretage undersøgelser af en helt særlig karakter og opnå en enestående viden om sammen-
hænge i Danmark. Kvaliteten af de samfundsøkonomiske undersøgelser vil give et langt bedre 
grundlag for at træffe politiske beslutninger om Danmarks vækst og velfærd. 

DIGITALE TEKNOLOGIER GIVER NYE LÆRINGSMULIGHEDER
Vi tror på, at læring skal tænkes i kontekst af nutidens muligheder og visioner for fremtiden. 
Fremtidens uddannelse på CBS finder sted i et dynamisk spænd mellem traditionel undervisning 
og onlineaktiviteter, hvor der åbnes op for helt nye læringsmuligheder.

PERCENT BYGGER BRO MELLEM AKADEMIA OG PENSIONSSEKTOREN
Forskningscenteret PeRCent på CBS er resultatet af et samarbejde med pensionssektoren, der 
skal sikre, at det danske pensionssystem forbliver verdens bedste. Solid forskning gør det muligt 
at adressere udfordringerne, og partnerskabet med sektoren sikrer transformation af viden til 
konkret anvendelse.

START-UPS I STUDIETIDEN
At gøre ideer til virkelighed og skabe værdi til samfundet er en nøgleprioritet, der med tiden har 
sikret CBS en plads blandt de førende institutioner inden for undervisning i entreprenørskab. 
Med CBS-initiativet Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) har undervisning i entre-
prenørskab dog fundet en helt ny og praktisk orienteret form – de studerende skaber start-up- 
virksomheder som en del af deres uddannelse.



K omplekse samfunds- og erhvervsøkonomiske udfordringer 
 skal ofte forstås og løses ved at bryde grænser. Grænser 

mellem discipliner, mellem institutter og mellem universitetet 
og omverdenen. Flere forskningsmæssige tilgange er således 
helt afgørende for at kunne de løse de mest komplicerede pro-
blemstillinger. Derfor har CBS styrket samarbejdet på tværs 
af organisationen gennem oprettelsen af de såkaldte Business 
in Society-platforme. Her arbejder CBS’ forskere tæt sammen 
på tværs af både institutter, centre og sektorer om fælles forsk-
ningsfelter. Resultatet er et langt større perspektiv på nogle af 
de allerstørste udfordringer, Danmark står over for.

MARITIME MERITTER

Forskerteams på CBS har blandt andet arbejdet sammen om 
konkurrenceevne, entreprenørskab og det maritime Danmarks 
udfordringer i regi af platformene. Et samarbejde, der blandt 
andet resulterede i etableringen af en helt ny bacheloruddan-
nelse, International Shipping and Trade, der er tilrettelagt i tæt 
samarbejde med den maritime sektor. Uddannelsen skiller sig 
ud fra CBS’ andre uddannelser ved sit tydelige fokus på én 
branche. Udover den generelle forståelse for erhvervsøkono-
mi udvikler de studerende en dyb viden om, hvordan rederi-
er opererer og udvikler strategier og forretningsnetværk i en 
industri, der agerer i en global sammenhæng. I 2017 kårede 
fathom-news, et stort internationalt shippingmedie, desuden 
CBS som et af de bedste universiteter i verden til at gen-

PROBLEMLØSNING  
PÅ TVÆRS 
AF AKADEMISKE  
DISCIPLINER

Forskere fra CBS udforsker akademiske krydsfelter 

i jagten på løsninger på de mest komplekse ud-

fordringer, samfundet og erhvervslivet står over 

for. Samtidig styrkes uddannelserne i takt med, at 

forskningen højnes. 

nemføre forskning og uddannelse inden for innovation i det 
maritime. Resultater, der ikke ville have været mulige uden 
platformssamarbejdet. 

UDDANNELSERNE STYRKES

Foruden at bidrage med løsninger til komplekse samfundspro-
blemer ligger det dybt forankret i CBS’ DNA, at al forskning 
skal komme de enkelte uddannelser til gode. Der er derfor sat 
høje mål for, at forskningen, der gennemføres i platforms-regi, 
fæstnes i undervisningen. På den måde sikrer platformssamar-
bejdet, at de studerende har adgang til den nyeste forsknings-
baserede viden på områder af væsentlig regional og global 
betydning. En faktor, der er med til at forankre CBS som en 
central institution inden for såvel dansk som international er-
hvervsøkonomi. Samspillet mellem forskning og uddannelse 
er derfor mindst lige så afgørende for etableringen af et plat-
formssamarbejde.

NYE PLATFORME SAT I SØEN

I 2017 satte CBS gang i etableringen af en håndfuld nye plat-
forme. Indtil 2023 vil platformene ’Transformations’, ’Inequ-
ality’ og ’Diversity and Difference’ derfor danne rammen om 
de kommende års tværfaglige samarbejde. Målet er, at plat-
formene på samme vis som de foregående via relationer på 
tværs skaber værdi for både samfundet, forskningsverdenen 
og CBS’ egne studerende. 

BUSINESS IN SOCIETY-PLATFORMENE

BiS-platformene er ikke permanente strukturer på CBS, men bruges som 

inkubator til at kickstarte initiativer, der efterfølgende kan gribes af de in-

volverede institutter og føres videre i eget regi. Hver platform modtager 

økonomisk støtte fra CBS i fem år.

Platforme 2018

PUBLIC – PRIVATE

SUSTAINABILITY

MARITIME

ENTREPRENEURSHIP

COMPETITIVENESS

TRANSFORMATIONS

INEQUALITY  

DIVERSITY AND DIFFERENCE

Følgende platformsinitiativer modtager ikke længere finansiering fra CBS. De 

er dog stadig særdeles aktive og værdifulde for CBS og understøttes i stedet 

af de deltagende centre og institutter.
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CBS’ to tværfaglige kandidatuddannelser inden 

for bioindustrien og sundhedssektoren forener 

branchespecifikke, videnskabelige ideer med 

kommerciel succes og digital forretnings- 

udvikling. Resultatet er pioner-kandidater, der 

har potentialet til at skabe fornyelse og sikre 

sektorernes fortsatte udvikling. 

 TVÆRFAGLIGE 
 KANDIDATER SIKRER 

INNOVATION 
 I KOMPLEKSE SEKTORER

I  2013 sendte CBS sine første tværfaglige dimittender fra 
kandidatuddannelsen Bio-Business and Innovation Pro-

gramme ud på arbejdsmarkedet i Life Science-industrien. 
Med deres kombination af indgående branchekendskab,  
erhvervsøkonomisk forståelse samt kompetencer i praktisk 
entreprenørskab blev de hurtigt eftertragtede og rekrutteret af 
de danske biotek-virksomheder. I 2016 fulgte en ny, lignende 
uddannelse trop. Uddannelsen Innovation in Health Care har 
fokus på sundhedsvæsenet, men baseret på en tværfaglig til-
gang ligesom den forgående. Fælles for de to uddannelser er, 
at de studerende kombinerer deres bio- eller sundhedsviden-
skabelige bachelorgrader med en forretningsvinkel på kandi-
datstudiet. Her opnår de værktøjerne til at sikre kommercia-

INTERNATIONALT UDSYN

Selv om uddannelsen foregår i Danmark, er halvdelen af de studerende på 

begge uddannelser faktisk internationale. Muligheden for at blive undervist 

af eksperter fra både industrien og sektoren og arbejde helt tæt sammen 

med det danske system ved at løse konkrete udfordringer tiltrækker de in-

ternationale studerende og giver dem et nyt perspektiv på innovation. Efter 

afsluttet uddannelse takker mange ja til stillinger i danske virksomheder, 

enten på hovedkontoret i Danmark eller på afdelinger rundt om i verdenen.  

OM BIO-BUSINESS AND INNOVATION PROGRAMME

Uddannelsen er et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem CBS, KU og 

DTU, støttet af en række virksomhedspartnere. Den toårige kandidatgrads 

første år svarer til et tilsvarende år på kandidatgraden i biologi/bioteknik, 

som det udbydes af KU, DTU eller af internationale universiteter. Andet år 

læses på CBS og omfatter en række nyudviklede fag om de særlige forhold, 

der gør sig gældende for biotekvirksomheder i forbindelse med finansiering, 

markedsadgang, kontraktlige og reguleringsmæssige forhold etc. Optagelse 

på kandidatstudiet forudsætter en bachelorgrad i biovidenskab; men CBS- 

studerende kan følge dele af uddannelsen på tilvalgsbasis. 

www.cbs.dk/bbip

OM INNOVATION IN HEALTH CARE

Uddannelsen er et samarbejde mellem Københavns Universitet og CBS 

og er en 2-årig (120 ECTS) kandidatgrad med et årligt optag på 50 stu-

derende. Uddannelsen er den første kandidatgrad i verden med fokus på 

sundhedsinnovation og optager studerende, der kommer med forskellige 

sundhedsfaglige bachelorgrader (fra fx folkesundhedsvidenskab, medicin 

eller biovidenskab) eller fra en erhvervsøkonomisk bachelorgrad.

www.cbs.dk/IHC

lisering og implementering af nye teknologier på hvert deres 
felt, og de lærer at søge nyskabende løsninger på problemer, 
de specifikke sektorer står over for. 

STORE UDFORDRINGER I VENTE

Bio-farma og sundhedssektoren er områder med stor betyd-
ning for dansk økonomi, og begge sektorer står over for en 
række svære udfordringer. Bio-farma er under omstilling til 
helt nye forretningsmodeller og konkurrerer på stadigt mere 
pressede markedsvilkår. Derfor er der behov for innovative 
løsninger for at kunne opretholde danske virksomheders po-
sition på markedet. Inden for sundhedsområdet er store æld-
regenerationer i sigte, sygdomsbilledet bliver stadigt mere 
kompliceret, og der er et udtalt behov for en mere effektiv 
forebyggelse. Disse udfordringer kalder på innovative løs-
ninger. Dimittenderne fra Innovation in Health Care og Bio- 
Business and Innovation Programmerne trænes i at frem-
bringe, kommercialisere og implementere sådanne løsninger. 
Begge uddannelser er på den måde opstået med udgangspunkt 
i store samfundsmæssige udfordringer. De er tilrettelagt på 
baggrund af indgående dialog med virksomheder og den en-
kelte sektor om deres behov for kompetencer til fremtiden. 

FRA VIDENSKAB TIL FORRETNING

Tværfaglige uddannelser er ikke nødvendigvis en løsning, der 
passer til alle fagområder. De giver størst mening, når der er 
tale om komplekse mødeflader mellem en dyb kontekstforstå-
else og avancerede færdigheder. Denne mødeflade karakteri-
serer både Life Sciences-industrien og sundhedssektoren. Det 
stiller for eksempel nogle helt særlige krav til den kommer-
cielle del af en medicinalvirksomhed, at tidsperspektiverne 
ofte er meget langstrakte. Det er ikke usædvanligt, at der fra 
et lægemiddels første forskningsmæssige opdagelse i univer-
sitetsforskningen til produktion af et konkret produkt går op 
mod 25 år. Samme kompleksitet findes i sundhedssektoren, 
hvor både økonomistrukturen, arbejdsgangene og kliniske 
forhold har betydning, når man skal udvikle eller sælge nye 
løsninger ind til eksempelvis hospitalsverdenen. Derfor er der 
i høj grad brug for tværfaglige færdigheder på netop disse to 
områder. Erhvervslivet har da også allerede taget godt i mod 
kandidaterne og fået øje på deres helt særlige kvalitet: At kun-
ne agere som brobyggere mellem forskningsverdenen og den 
kommercielle del af virksomheden og være med til at sætte 
skub i nogle centrale markeder for dansk økonomi.
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FLEKSIBLE VEJE 
TIL VIDERE-

UDDANNELSE

Det skal være lettere for arbejdstagere i Danmark 

at opkvalificere deres kompetencer, skifte spor 

i karrieren eller tilegne sig ny viden uden store 

økonomiske omkostninger. CBS har lagt kimen til 

en ny måde at tænke livslang læring på.

E n fuld masteruddannelse eller HD er en investering i en 
medarbejder, mange virksomheder stadig ønsker at fore-

tage. Samtidig er det en investering i tid, den enkelte ar-
bejdstager i høj grad stadig ønsker at prioritere. Heldigvis for 
det. Men i fremtiden får vi brug for, at endnu flere danske 
arbejdstagere tilegner sig nye færdigheder. Digitaliseringen 
og automatiseringen vil erstatte mange 
af de job, vi kender i dag. Med udsig-
ten til langt flere projektansættelser, 
freelancere og daglejere på det dan-
ske arbejdsmarked, er det ikke givet, 
at virksomhederne fortsat vil bevillige 
omkostningstung videreuddannelse til 
sine ansatte. Som universitet spiller vi derfor en afgørende 
rolle i fortsat at sikre arbejdstagernes kompetenceudvikling. 
Særligt, når vi ønsker at fastholde vores position som et af ver-
dens førende erhvervsuniversiteter. Det forpligter. Derfor har 
vi gennem længere tid arbejdet på at tilpasse udbuddet inden 
for efter- og videreuddannelserne. For livslang læring er afgø-
rende for Danmarks vækst. Som universitet ser vi det som et 
af vores vigtigste bidrag til samfundet, at danske arbejdstagere 
også i fremtiden står stærkt og rustet på et arbejdsmarked, der 
er under massiv forandring.

FAGLIGHED SOM FUNDAMENT

Nøgleordene bag CBS’ efter- og videreuddannelsesstrategi er 
fleksibilitet og tilgængelighed. For med et travlt arbejdsliv, fa-
milie og fritidsinteresser kan det være svært at skulle dedikere 
en stor del af sin fritid til langvarige, videregående studier. 
Med forskningsfaglig viden i mindre bidder og på rette tid og 
sted sikrer vi, at det fremover bliver nemmere at tilegne sig ny 
viden på højeste faglige niveau. Det er uddannelsernes fun-
damentet og CBS’ stærkeste varemærke. Sådan skal det blive 
ved med at være. Men uddannelsernes konstruktion skal mat-
che et moderne liv. Derfor er CBS’ nyeste master-uddannelse, 
Master of Business Development, bygget op efter en markant 
anderledes struktur. En struktur, der også er implementeret på 
to af CBS’ øvrige masteruddannelser, Master of Public Gover-
nance og Master i Skat.

FLEKSIBILITET I HØJSÆDET

Undervisningen på den ny masteruddannelse er det, vi kalder 
fleksibelt tilrettelagt. Det betyder, at den studerende frit kan 
vælge fag og tempo. Har man brug for specifik viden og nye 

perspektiver her og nu, kan man nøjes med at følge et enkelt 
fag. Men for hvert fag, den studerende færdiggør, kommer den 
fulde master tættere på. Fremtidens efter- og videreuddannel-
ser er derfor ikke ’pakkeløsninger’, der er ens for alle. Det 
skal i stedet forstås som en bred vifte af enkeltfag, der giver 
den studerende mulighed for at sammensætte sin egen unikke 

profil ud fra ønsker og behov. Modsat 
traditionelle masteruddannelser skal 
det afsluttende projekt heller ikke være 
færdigt efter to års studier. Med den ny 
struktur har man i stedet op til seks år 
til at færdiggøre uddannelsen, der sam-
let svarer til 60 ECTS-point. På den 

måde skaber CBS en faglig ramme og leverer byggeklodser-
ne, mens den studerende får frihed til at skabe sin helt egen 
retning.

UDDANNELSE FOR FLERE

Med den ny struktur gør vi det muligt for flere at skifte spor. 
Mange har ikke nødvendigvis brug for to års studier for at 
komme videre i karrieren, men kan i stedet nøjes med et, to 
eller tre kurser. Omkostningerne ved et kompetenceløft er 
derfor langt mere overskuelige. Det betyder også, at privat-
personer fremover selv får mulighed for at finansiere et karri-
ereskift. Fremtidens efter- og videreuddannelse er derfor ikke 
for de få, men for de mange.

FLEKSIBILITET PÅ FLERE UDDANNELSER

CBS har valgt i endnu højere grad at satse på fleksible efter- og videreud-

dannelsesplatforme, og med Master i Business Development er endnu en 

uddannelse tilrettelagt efter den nye struktur. Det forventes desuden, at 

også HD-uddannelserne vil blive omlagt til en mere fleksibel form, samtidig 

med at kernefagligheden bevares.  

SUCCES FRA START

Master of Business Development har fokus på forretningsudvikling i virk-

somheder og organisationer, og er derfor også tænkt som et væsentligt 

tilbud til erhvervslivet og de udfordringer, de står over for. Uddannelsen tog 

imod det første hold studerende i januar 2018 og er fra start blevet en mas-

siv succes. Med over 100 studerende indskrevet på uddannelsen nåede CBS 

allerede inden årsskiftet sin målsætning for 2018.

CBS skaber en faglig ramme og 
leverer byggeklodserne, mens den 
studerende får frihed til at skabe  
sin helt egen retning.



S iden 2007 har CBS hvert år sendt 18 nøje udvalgte stude- 
 rende af sted på et talent- og udvekslingsprogram ud over 

det sædvanlige. Et program, der involverer tre kontinenter, 
undervisning over tre semestre af international særklasse og et 
unikt fællesskab med de studerende fra partneruniversiteterne 
i USA og Hong Kong. 
De danske talenter, der alle kommer fra bacheloruddannelsen 
BSc International Business, hører til i den absolutte elite. Sam-
men med 18 studerende fra Kenan-Flagler Business School 
ved University of North Carolina og 18 fra Chinese Univer-
sity of Hong Kong udgør de gennem halvandet år en fælles 
klasse, hvor de studerer et semester på hvert af de involverede 
universiteter. Her modtager de undervisning i særklasse ved 
nogle af verdens førende forskere og ledere i erhvervslivet. De 
stifter indgående bekendtskab med tre af verdens største øko-
nomier, USA, Kina og Europa. Og de indgår i et fællesskab, 
der er langt dybere forankret, end hvad almindelig udveksling 
ellers fører med sig. 

PÅ MAERSKS REKRUTTERINGSLISTE

Med flere end 70 ansøgninger til blot 18 pladser var det 13. 
forløb af GLOBE endnu en gang særdeles efterstræbt af CBS’ 
studerende, og det med god grund. For når deltagerne har gen-
nemført forløbet, vil mange af dem allerede efter endt bachelor 
få ansættelse i fremtrædende danske og globale virksomheder 
og på sigt indtage topposterne. MAERSK, som også lagde lo-
kaler til en konference i forbindelse med programmets tiårs 
jubilæum, har således udpeget GLOBE som et nøgleprogram 
i forhold til rekruttering. Og omkring ti procent af de ansatte 
hos konsulentvirksomheden McKinsey & Company i Køben-
havn udgøres i dag af tidligere GLOBE-studerende. 
En del af forklaringen på programmets succes skal blandt 
andet findes i de studerendes møde med tre meget forskelli-
ge universitetsmiljøer. Her får de en unik kulturel indsigt og 
akademisk erfaring, der spænder lige fra det fællesskabsori-
enterede danske til det mere konkurrenceprægede kinesiske. 
Og ved at følges ad gennem tre semestre, udvikler de stude-
rende både en markant global tankegang, lærer at håndtere 

Gennem de seneste 12 år har talent- og udvekslings-

programmet GLOBE på CBS forsynet de største  

danske virksomheder med kandidater af en helt 

særlig klasse. Foruden undervisning på højeste  

niveau på tværs af tre lande, har de studerende  

også opbygget et internationalt netværk, der er  

de færreste forundt. 

ERHVERVSLIVETS
EFTERTRAGTEDE
GL     BETROTTEREOTTERE

TS

forskellige kulturer og skaber livslange venskaber på tværs 
af kontinenter. 

GLOBALE KOMPETENCER

Hvert af de tre universiteter tilbyder undervisning, der afspej-
ler relevante forretningsmæssige aspekter af det pågældende 
kontinent. På CBS ligger fokus således på finansielle instituti-
oner og markedsintegration indenfor EU, i Hong Kong under-
vises de studerende i asiatisk forretning og finans samt marke-
ting i en kinesisk kontekst, mens de i North Carolina fokuserer 
på iværksættervirksomheder og dynamiske start-up-miljøer. 
Tilsammen giver det de studerende globale kompetencer på 
et meget højt niveau. Et niveau, der i særdeleshed er brug for 
herhjemme: Danmarks økonomi er i høj grad afhængig af 
samspillet med den omgivende verden. De største virksomhe-
der genererer i dag hovedparten af deres omsætning uden for 
landets grænser. Det kræver rekrutteringsmasse med en særlig 
international dimension, som GLOBE-studerende i allerhøje-
ste grad repræsenterer.

TILBUD PÅ ’ØVERSTE HYLDE’ ER AFGØRENDE  
FOR CBS

Studerende med globalt udsyn er særdeles vigtige for dansk 
økonomi og i høj grad eftertragtede, siger Martin Jes Iver-
sen, vicedekan for internationalt samarbejde på CBS.

Hvad betyder for GLOBE for dansk erhvervsliv?

”Vi lever i Danmark af at være integreret i verdensøkono-
mien på en helt anden måde end for eksempel USA, Frank-
rig eller Tyskland. Hvis ikke vi som uddannelsesinstitution 
har tilbud til unge studerende på den øverste hylde, kan 
virksomhederne ikke fastholde deres position. Det betyder, 
at de vil begynde at flytte deres job uden for Danmark eller 
rekruttere udenlands. Vi skal med andre ord være med, og 
ikke mindst være definerende i forhold til internationalise-
ringen. Samtidig gør vi meget fra CBS’ side for at forankre 
programmet i forhold til den særlige danske uddannelses- 
og læringskultur. Vi er ikke hovedløse globale. Men jo tæt-
tere du kommer på andre kulturer, jo mere forstår du også 
din egen.”

Hvor eftertragtede er GLOBE-studerende, når de vender 
hjem?

”Cirka en tredjedel af kandidaterne fra GLOBE går direkte 
i beskæftigelse efter endt bachelor, og aftagererhvervene 
står fuldstændig klar. På den måde sætter GLOBE turbo 
på bachelorgraden i Danmark. Flere af dem ville sikkert 
være endt i et attraktivt job alligevel, men først efter kan-
didatgraden. Og hvorfor skal næsten alle danske studeren-
de tage to år oveni på statens regning, når vi kan uddanne 
folk, der faktisk allerede er parate til fuldtidsbeskæftigelse 
fra bachelorniveau? De dygtigste studerende har potentia-
let. Med GLOBE-programmet giver vi dem instrumentet 
til at folde evnerne ud.”
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M ed det kommende datavarehus, som CBS står i spidsen 
for, vil dansk samfundsforskning få mulighed for at lave 

undersøgelser af en helt særlig karakter. Undersøgelser, der 
ikke kan udføres andre steder i verden, og som vil sikre dansk 
samfundsforsknings fortsatte førerposition. Gennem udvik- 
lingen af en registerbaseret database for alle danske virksom-
heder er målet at løfte virksomhedsdata til det niveau, person-
data gennem CPR-registeret har været kendt for internationalt 
i årtier. Få andre steder i verden har forskere adgang til så 
gode registre som i Danmark, og med det nye datavarehus 
sikres det, at registreringen af erhvervslivet kommer op på 
samme høje niveau. 
Resultatet bliver, at forskere i fremtiden kan opnå en helt ene-
stående viden om sammenhænge i Danmark for hele befolk-
ningen ved at samkøre sundhedsdata med eksempelvis privat- 
eller virksomhedsøkonomiske data. Noget, der i internationale 
sammenhænge er helt unikt, og som vil gøre samfundsøkono-
miske undersøgelser langt mere valide og detaljerede i frem-
tiden. Samtidig sikrer det et langt bedre grundlag for at træffe 
politiske beslutninger om Danmarks vækst og velfærd. 

INFORMATIONER PÅ MIKRONIVEAU

De eksisterende virksomhedsstatistikker kan allerede nu be-

CBS I SPIDSEN FOR

BEDRE DATA PÅ 
VIRKSOMHEDER
Et nyt datavarehus, som CBS står i spidsen for, skal løfte grundlaget 

for forskning i erhvervslivet til samme niveau, som vi kender det fra 

personstatistikken. Via både nye og forbedrede data vil forskere 

fremover kunne gennemføre langt mere detaljerede undersøgelser  

af væsentlige samfundsøkonomiske problemstillinger.

svare flere vigtige nøglespørgsmål, der tager udgangspunkt i 
eksempelvis jobskabelse, udvikling i eksporten og økonomiske 
resultater. Udfordringen har hidtil været, at alle statistikkerne 
står alene. Det begrænser forskningens dybde, for det er ikke 
muligt at undersøge sammenhænge og samkøre informationer 
fra forskellige registre. En anden udfordring er, at de eksiste-
rende data ikke har været detaljerede nok. Særligt i kølvandet 
på den seneste finansielle krise er det blevet vigtigere at få en 
bedre forståelse af markedernes funktion og tilstand. Velfunge-
rende markeder er afgørende for vækst, sikkerhed og velstand, 
og der ligger en stor opgave for det nye datavarehus i at etable-
re og vedligeholde en langvarig datastruktur, hvor eksempelvis 
identificeringen af danske virksomheder, deres ejerskab, nøgle-
tal og lederskab opretholdes over tid. Kun derigennem vil grun-
dige, økonomiske analyser være mulige. Når datavarehuset står 
helt klart, vil alle danske virksomheder som noget nyt kunne 
følges over tid og på tværs af forskellige registre – uanset hvor 
mange CVR-numre den enkelte virksomhed har tilknyttet. 

ADGANG TIL INTERNATIONALE DATABASER

Datavarehuset, der koordineres af CBS og er forankret i Dan-
marks Statistik, er en del af det større nationale projekt Danish 
Research Data for the Social Sciences. Med et budget på over 12

80 millioner kroner skal det sikre relevante myndigheder, uni-
versiteter og organisationer adgang til de bedste data verden 
over. Foruden datavarehuset er der således også finansiering 
til at åbne en lang række af de allervigtigste internationale  
databaser. Et tiltag, der sikrer Danmarks konkurrencedygtig-
hed inden for både forskning og uddannelse på lige vilkår med 
de bedste universiteter i verden. For det er ikke blot danske 
forskere, der får glæde af det nye datavarehus og adgangen 
til de internationale erhvervsregistre – også studerende får 
mulighed for at udnytte de mange data, mens de er under ud-
dannelse. På den måde kan Danmark måle sig med de førende 
internationale universiteter. 
Danmark har allerede nogle af verdens bedste registre til 
forskningsbrug. Med det kommende datavarehus og adgang 
til internationale databaser vil anvendelsesmulighederne for 
registerdata være langt mere omfangsrige og detaljerede end 
nogensinde før og fremtidssikre dansk forsknings internatio-
nale position. Til gavn for både forskere, studerende og den 
politiske beslutningsproces.

OM DANISH RESEARCH DATA FOR THE SOCIAL  
SCIENCES (DRDS)

DRDS er et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Danmarks 

Statistik, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universi-

tet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Det Nationale Forsknings- og 

Analysecenter for Velfærd, Danmarks Nationalbank, De Økonomiske Råds 

Sekretariat samt Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Projektet har et samlet budget på over 80 mio. kr., hvoraf Uddannelses- og 

Forskningsministeriet bidrager med 36 mio. kr. Finansieringen dækker for-

uden datavarehuset, som CBS koordinerer, også adgangen til internationale 

databasers information om virksomheder og markeder samt et projekt om 

udvikling af bedre vælgerdata i forbindelse med valg i Danmark. 

Når datavarehuset står helt klart, vil alle danske 

virksomheder som noget nyt kunne følges over 

tid og på tværs af forskellige registre 
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DIGITALE 
TEKNOLOGIER 
GIVER NYE  
LÆRINGS- 
MULIGHEDER 

Studerende på CBS skal have de bedste  

forudsætninger for et fremtidigt arbejdsliv. 

Derfor skal langt den overvejende del af under-

visningen om fem år foregå efter principperne 

om ’blended learning’. En undervisningsform,  

der kombinerer undervisning i klasseværelser 

med online, teknologidrevet læring.

KLOGERE PÅ EGEN PRAKSIS

Sideløbende med udrulningen af Blended Learning på uddannelserne undersøger en 
gruppe forskere på CBS, hvordan den ny undervisningsform reelt påvirker de studerendes 
læring. Prodekan Annemette Kjærgaard forklarer hvorfor.

”I forskningsprojektet Research in Blended Learning prøver vi at blive klogere på vores 
egen praksis, og hvilken betydning det har for de studerendes læring. Det store spørgs-
mål er selvfølgelig, hvilke metoder og aktiviteter inden for Blended Learning der skaber 
det bedste læringsmiljø, og om vi kan lave nogle modeller, der kan bidrage til en bedre 
læring for studerende generelt og kan bruges andre steder end her hos os. Vi kigger også 
på, hvad det er for kompetencer, fremtidens undervisere skal have for at kunne undervise 
gennem Blended Learning. På den måde er forskningsprojektet ret unikt, fordi vi kombi-
nerer praksis og forskning på området. Det betyder, at vi kan afprøve nye ideer, mens vi 
samtidig undersøger deres værdi for de studerendes læring.”

I 2023 vil CBS’ studerende opleve en markant anderledes 
undervisningsform end den nuværende. Hvor læringen  

rækker langt videre end det, der foregår i forelæsningssale 
få timer om ugen. Og hvor størstedelen af undervisningen 
er tilrettelagt efter principperne om Blended Learning. Blen-
ded Learning er ikke en pædagogisk retning. Det skal sna-
rere ses som en udvidelse af den eksisterende undervisning, 
hvor aktiviteter online kobles sammen med det, der foregår 
i forelæsningslokalet. Det er ikke et opgør med undervisnin-
gen, der foregår ansigt til ansigt. Denne undervisningsform er 
stadig afgørende for de studeren-
des faglige udvikling med plads 
til diskussion, spørgsmål, fælles 
refleksion og analyse. Det er hel-
ler ikke en brug af teknologi for 
teknologiens skyld. Det handler i 
langt højere grad om at udnytte og 
udvikle nye pædagogiske former, 
der kombinerer begge verdener, 
beriger undervisnings- og læ-
ringsaktiviteterne og åbner op for 
helt nye muligheder.

STUDERENDE SOM AKTIVE  

BIDRAGSYDERE

En grundlæggende forudsætning 
for læring er relationen mellem 
underviser og studerende. Stude-
rende skal motiveres til at enga-
gere sig i undervisningen for at blive fagligt udfordret. Det 
kræver dygtige undervisere og en forståelse af, hvordan man 
bedst muligt udnytter undervisningstimerne. En stor del af 
universitetsundervisningen foregår i dag som transmissions-
orienteret undervisning: En forsker, der snakker og studerende, 
der lytter. Selv om det sagtens kan være en stor oplevelse og 
en god læringsmulighed, er eleverne passive modtagere, sna-
rere end aktive bidragsydere til undervisningen. Det er ikke 
optimalt. For fra forskningen i læring ved vi, at passiv mod-
tagelse er mindre effektiv end aktivt engagement. Vi vil ger-
ne udnytte den tid, de studerende bruger med underviserne, 
endnu bedre. Ved for eksempel at lægge talks ud på nettet før 
klasseundervisningen sikrer vi, at de studerende kan bruge ti-
den på campus langt bedre gennem for eksempel diskussion, 
refleksion eller feedback.

VERDEN TÆT PÅ

Med blended learning får vi også helt nye muligheder for at 
bringe verden til CBS – og omvendt. Gennem virtuelle klas-
seværelser kan studerende fra CBS møde og samarbejde med 
både undervisere og studerende fra andre universiteter rundt 

om i verden. De kan indgå i deciderede projekter sammen, 
præsentere relevante ideer for hinanden, stille spørgsmål og 
gennemgå hinandens arbejde. Fagfolk på tværs af lande kan 
inviteres til virtuelle rum, hvor de kan give studerende feed-
back uden at skulle forlade deres arbejdsplads. Og de stu-
derende er ikke længere nødt til at rejse ud i verden for at 
modtage undervisning af højtprofilerede forskere fra nogle af 
verdens mest anerkendte universiteter. Internationaliseringen 
stiller stadigt stigende krav til de studerendes samarbejds- 
kompetencer på tværs af både sprog, kulturelle forståelser og 

faglig forankring. Ved at udnytte teknologiens unikke mulig-
heder kan vi langt bedre forberede vores studerende på det 
arbejdsliv, der venter forude.

BEDRE KLÆDT PÅ

Fremtidens uddannelser på CBS er med andre ord langt mere 
fleksible end i dag. De studerende får frihed til selv at tilret-
telægge deres egen læring, og de bliver langt bedre klædt på 
til de timer, de er på CBS. Blended Learning er dog ikke en 
revolution i sig selv. Det meste kunne opnås selv uden brug af 
teknologi. Men det ville kræve et helt andet økonomisk råde-
rum. Universiteterne har oplevet en kraftig vækst i studerende 
gennem de seneste 20-30 år. Det er positivt, for flere unge med 
en videregående uddannelse skaber vækst i samfundet. Men 
det har også udfordret systemet, da studerende ikke længere 
har samme adgang til underviserne, som de havde for blot få 
år siden. Når flere skal dele, er der mindre til den enkelte. 
Derfor har det været nødvendigt at søge nye måder at skabe de 
samme læringsmuligheder for den enkelte. Gennem Blended 
Learning kan vi opnå det, vi ellers ikke ville have kunnet – og 
måske lidt til. 
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År efter år rangerer det danske pensionssystem  

i toppen af internationale undersøgelser. Det skal 

det blive ved med, selv om branchens udfordringer 

aldrig har været større. Med forskningscenteret 

PeRCent har CBS siden 2015 arbejdet sammen  

med pensionssektoren for at sikre, at systemet 

forbliver verdens bedste.

S   elv om det danske pensionssystem igennem mange år har 
modtaget topplaceringer i internationale undersøgelser, 

er det ikke problemfrit. Kommende store ældregenerationer, 
omstillingen fra et skattefinansieret system til et opsparings-
baseret og den historisk lave rente, pensionsformuerne skal 
forvaltes i, er blot nogle af de problematikker, der potentielt 
kan sende systemet selv på pension. Derfor rakte en samlet 
branche i 2014 hånden ud til CBS med et ønske om at indgå 
et partnerskab, der kunne kaste nyt lys over systemets frem-
tid. Resultatet blev forskningscenteret PeRCent (Pension  
Research Center), der slog dørene op ved årsskiftet i 2015. 
Baseret på økonomisk støtte fra branchen og CBS’ kompe-
tencer inden for forskning og undervisning har centret siden 
arbejdet for at bygge bro mellem teori, empiri og praksis. For-
målet er at sikre det danske pensionssystems placering, også 
om 25 år. For det forpligter at være blandt de bedste. 

PENSIONSØKONOMI SOM SPECIALISERING

Kompetente medarbejdere er afgørende for sektorens fortsatte 
udvikling. Særligt, når branchen vokser, og mere end nogen-
sinde før har brug for dygtige nøglemedarbejdere på alle ni-
veauer. I regi af PeRCent har CBS som noget nyt etableret 
en strukturel ramme for uddannelse af studerende på højeste 
niveau. Det har medført flere højtspecialiserede ph.d-stude-
rende, der kan fortsætte forskningen inden for pension på et 
internationalt topniveau. Men også cand.merc.-studiet er ble-
vet styrket med flere fag inden for området. I dag er det der-
for muligt at specialisere sig i pensionsøkonomi på kandidat- 
niveau. På den måde sikres det, at pensionsselskaberne fortsat 
har relevant og kvalificeret arbejdskraft at trække på.

FORSKNING UDVIKLER FELTET

Forskning på højeste niveau er CBS’ kerne. Det gælder også 
for PeRCent, der bidrager til det høje analytiske niveau i  

PeRCent BYGGER BRO MELLEM

AKADEMIA OG
PENSIONSSEKTOREN

Både for CBS og sektoren selv giver samarbejdet om PeR-
Cent rigtig god mening. Men armslængdeprincippet er 
afgørende for forskningens troværdighed, siger Svend E. 
Hougaard Jensen, professor i Økonomi og leder af PeR-
Cent sammen med Jesper Rangvid, professor i finansiering.

Hvordan sikrer I uafhængig forskning, når I er økono-
misk støttet af branchen selv?

”PeRCent engagerer sig ikke i såkaldt myndigheds- 
betjening. Ved at holde os fra at udføre konsulentopga-
ver, sikrer vi armslængdeprincippet med hensyn til me-
get specifikke opgaver for sponsorerne. Centrets struktur 
respekterer klart de fundamentale principper for forsk-
ningsfrihed – at det alene er op til den enkelte forsker at 
vælge metode og publiceringskanal. Vi er ikke i lommen 
på nogen, og alle resultater er strengt styret af forskningen. 
Sker det modsatte, er vores troværdighed væk. Vi har et 
Advisory Board, hvor aktører fra sektoren sidder. Deres 
eneste opgave er at inspirere os.”

Hvad får sektoren ud af partnerskabet?

”Centret bidrager til sektoren gennem sit høje uddannel-
sesniveau af kandidater som relevant arbejdskraft i pen-
sionssektoren. Derudover arrangerer vi også konferen-
cer, der medvirker til at skabe en frugtbar dialog mellem 
praktikere og forskere, og vi er en stærk stemme i den 
offentlige debat. Branchen støtter os, fordi de kan se en 
fordel i at få adgang til det forskningsbaserede bidrag, vi 
kommer med, og fordi de gerne vil udfordres på, hvor-
dan de sikrer systemets bæredygtighed.”

ET FORDELAGTIGT PARTNERSKAB

Om PeRCent

Pension Research Center er et samarbejde mellem Økonomisk Institut og 

Institut for Finansiering på CBS. Et ekspertpanel bestående af direktører 

fra pensionsselskaber, forskere fra andre universiteter samt repræsen-

tanter for brancheorganisationen Forsikring & Pension er udpeget som 

sparringspartnere for den daglige ledelse. Centrets økonomi er baseret 

på en medfinansieringsmodel, hvor CBS supplerer de midler, der kommer 

fra pensionssektoren, med 25 procent. PeRCent råder over en basis- 

bevilling på godt 10 millioner kroner i perioden 2015-20.

pensionsøkonomi, som er en forudsætning for, at systemet 
kan udvikle sig. Kun med solid forskning i ryggen er det 
muligt at sætte fingeren på de ømme punkter. Partnerskabet 
med pensionsselskaberne sikrer transformation af viden til 
anvendelse. Hvor sektorens egne analyser er stærkt knyttet 
an til den danske virkelighed, bærer PeRCents forskning 
præg af et internationalt perspektiv. CBS’ forskere publice-
rer i nogle af de mest anerkendte, internationale tidsskrifter 
og kobler derigennem den danske pensionssektor sammen 
med nogle af de fremmeste forskere i verden. Noget, der på 
kort tid har gjort PeRCent til et dansk kompetencecenter af 
internationalt format. Det udfylder det forskningsmæssige 
tomrum, et ellers ambitiøst beredskab har manglet. Og det 
bidrager til at fastholde det danske pensionssystems top-
placering. I dag, i morgen og om 25 år. 



E  n intelligent e-læringsplatform, juridisk hjælp til 
strandede flypassagerer og en nonprofit-organisation, 

der matcher immigranter og flygtninge med potentielle 
arbejdsgivere. Over 680 start-up virksomheder er siden 
begyndelsen i 2008 blevet til i rammen af Copenhagen 
School of Entrepreneurship (CSE) under CBS. CSE er i 
dag et af Nordeuropas største væksthuse for studerende. 
Et hus, hvor unge med visionære ideer starter egne virk-
somheder og samtidig drager nytte af den solide, forsk-
ningsbaserede viden, CBS er kendt for. Entreprenørskab 
har altid ligget dybt forankret i CBS’ DNA. At gøre 
ideer til virkelighed og skabe værdi til samfundet er en 
nøgleprioritet, der med tiden har gjort CBS til en af de 
førende institutioner i verden inden for undervisning i 
entreprenørskab. Med CSE har undervisning i entre-
prenørskab dog fundet en helt ny og praktisk orienteret 
form, hvor de studerendes egne projekter og virksom-
hedsideer danner grundlag for stort set al undervisning. 
For det virker, når de studerende lærer at træne det mind-
set, der er nødvendigt for at kunne skabe noget selv. Det 
fordrer, at de studerende er fortrolige med kernediscipli-
nerne inden for entreprenørskab – at skabe et netværk, 
søge partnerskaber og udvikle en forretningsplan. Og 
det gør de bedst, hvis teori og praksis følges ad. 

PRAKTIK I EGEN VIRKSOMHED

Derfor valgte CBS i 2016 at ændre på reglerne for aka-

Entreprenørskab er ingen medfødt kompetence, men kan læres på lige fod med andre 

universitetsfag. Copenhagen School of Entrepreneurship har fundet en succesfuld vej til 

at sikre, at de studerende skaber start-up-virksomheder som en del af deres uddannelse.

demisk merit, så det i dag er muligt at komme i et prak-
tikorienteret forløb i egen virksomhed og samtidig mod-
tage ECTS-point. Fra 2018 bliver det også muligt at tage 
en erhvervskandidat i e-business som iværksætter i egen 
virksomhed. Det betyder, at den studerende får 4 år til at 
gennemføre uddannelsen frem for 2 år. 
Selv om man kan lære meget som praktikant i veletab-
lerede danske virksomheder, er motivationen helt ander-
ledes, når virksomheden er ens egen. De store beslut-
ninger bliver truffet af den studerende selv, der samtidig 
kan hente sparring ved CSE, hvor professorer, mento-
rer og andre entreprenante studerende altid er inden for 
rækkevidde. Dette giver de studerende mulighed for at 
afprøve deres virksomheder i et trygt miljø, og de får 
mulighed for at prioritere både studiet og virksomheden. 

ERHVERVSPARATE FRA FØRSTE DAG

Hovedformålet for CSE er at fremme de studerendes 
motivation og evne til at skabe bæredygtige virksom-
heder. De studerende får en solid, faglig ballast med sig 
og et særligt sæt kompetencer, der gør dem i stand til 
at søge innovative løsninger i eksterne virksomheder. 
CSE-studerende ved godt, at alt ikke kan beskrives i 
modeller. At verden er anderledes, når det, man har lært, 
skal omsættes konkret. På den måde har CSE formået 
at bygge bro mellem forskning, uddannelse og praktisk 
entreprenørskab. 

START-UPS  
I STUDIETIDEN

686 1495+ 600 mio. kr.
CSE I TAL 

studenterdrevne
start-up-virksomheder

skabte jobs i samlet omsætning
(cirka-tal) 

siden starten  
i 2008

DIVERSITET I HØJSÆDET

Diversiteten er vigtig for CSE. Derfor er studerende fra andre universiteter i ind- og 

udland velkomne til at ansøge om en plads i væksthuset på lige fod med CBS-stu-

derende. Resultatet er en blanding af virksomheder, der spænder lige fra musik og 

design til tech og finance. At være åben for alle sikrer, at de studerende lærer at 

samarbejde på tværs af specialer og samtidig få ideer og blive inspireret af folk 

med andre kompetencer og fagligheder. 
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