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Strategisk rammekontrakt
2022-2025
Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for
Copenhagen Business Schools kerneopgaver.
Status og varighed
Den strategiske rammekontrakt gælder fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.
Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål,
hvis f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte,
eller hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og
ministeren.
Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse
Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål.
Statusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for målopfyldelse med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. Statusredegørelsen
skal endvidere indeholde en beskrivelse for gennemførte understøttende indsatser for
målopfyldelse, der synliggør institutionens grundlag for at realisere målene.
For hvert strategisk mål er fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. Identificeres der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for en
konkret indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af
nye datakilder i rammekontrakten forudsætter enighed.
Ved kontraktens udløb opgør institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen i hver af de fastsatte indikatorer i den strategiske rammekontrakt, herunder beskrivelse af de understøttende indsatser i kontraktperioden.
Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den
samlede målopfyldelse af rammekontrakten.
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Strategiske mål i rammekontrakten
I 2020 vedtog CBS’ bestyrelse en ny strategi for CBS: We transform society with business.
Strategien bygger direkte oven på en række af CBS’ nuværende styrker, som f.eks.:
 CBS’ meget efterspurgte forskningsbaserede uddannelser, som afspejles både i
høje søgetal og i en høj dimittendbeskæftigelse i erhvervslivet.
 CBS’ høje og stadigt voksende kvalitet af forskningen, som blandt andet kommer til
udtryk ved en stigende kvalitet i de videnskabelige publikationer.
 CBS’ stærke internationale miljø blandt studerende og ansatte samt den tætte kontakt til erhvervslivet både på uddannelserne og i forskningsmiljøerne.
Samtidig lægger strategien op til, at CBS skal tage et endnu større og mere aktivt ansvar
for at være med til at svare på og løse de store samfundsmæssige spørgsmål og udfordringer. Grøn omstilling, digitalisering og en ny global verdensorden er eksempler på udfordringer, som påvirker erhvervslivet, og hvor erhvervslivet samtidig er en afgørende del
af løsningen. Som erhvervslivets universitet skal CBS spille en central rolle her.
Løsningerne kræver transformationer af både erhvervsliv og af samfund. Og det skal vi –
ansatte og studerende ved CBS – kunne medvirke til. Dette gøres via relevant forskning
af højeste kvalitet, ved at uddanne dimittender og ledere med en stærk faglighed og
transformative kompetencer, som kan og tør gå ud og gøre en forskel, og ved at studerende og medarbejdere i højere grad selv tager ansvar for og aktiv del i de nødvendige
forandringer i erhvervsliv og i samfund.
Hvis vi skal lykkes med dette, så skal vi sikre:
 At vi tør sætte ambitionsniveauet og kvalitetsbarren endnu højere for vores forskning
(både grundforskningen og den anvendte forskning), og tage udgangspunkt i de
store samfundsspørgsmål – i samarbejde med andre videnskaber, institutioner og
sektorer.
 At vores dimittender får både en stærk forskningsbaseret businessfaglighed og de
transformative kompetencer, som fremtidens arbejdsmarked og erhvervsliv har brug
for, og i stigende grad efterspørger.
 At vi har et højt kvalificeret, internationalt og endnu mere mangfoldigt miljø blandt
både ansatte og studerende - med hensyn til f.eks. køn, social baggrund og oprindelse.
 At vi har fokus på bæredygtige lærings- og fagmiljøer og styrker trivslen og robustheden blandt vores studerende.
 At vi arbejder dedikeret med at skabe bedre sammenhæng og overgange mellem
forskellige typer af uddannelse, så vi som samfund kan udvikle og uddanne os igennem hele arbejdslivet og i hele Danmark.
CBS vil derfor i kontraktperioden 2022-2025 arbejde med følgende fem strategiske mål:
1. CBS’ viden bidrager til løsningen af de store samfundsspørgsmål.
2. CBS’ dimittender har kompetencer, der matcher erhvervslivets fremtidige behov.
3. CBS øger diversiteten blandt ansatte og studerende.
4. CBS styrker de studerendes faglige udvikling og trivsel.
5. CBS styrker livslang læring og går forrest i udviklingen af det “læredygtige samfund”.
Det skal bemærkes, at de fem strategiske mål varierer i både fokus og omfang. De to første mål er begge tæt knyttet til og spænder samtidig bredt i forhold til CBS’ kerneopgaver.
Realiseringen af disse mål vil kræve et stort ressourcetræk i organisationen. De tre efterfølgende mål har alle et mere specifikt fokus og svarer omfangs- og ressourcemæssigt
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samlet set til ét af de to første mål, hvorfor de hver især vil have et mindre ressourcetræk
i implementeringen.

Strategisk mål 1
CBS’ viden bidrager til løsningen af de store samfundsspørgsmål
For at nå målet vil CBS prioritere disciplinær og interdisciplinær forskning af allerhøjeste kvalitet i udforskningen af de store samfundsmæssige spørgsmål og udfordringer,
herunder udbygge nuværende incitamenter og administrative strukturer, så de i højere
grad understøtter ambitiøse og større projekter, der går på tværs af discipliner, institutioner og sektorer.

Motivation og ambition for målet
Som en offentligt finansieret forskningsinstitution har vi et særligt ansvar for at udvikle og
bringe vores viden i spil og derigennem bidrage til løsningen af de store samfundsmæssige spørgsmål og udfordringer som f.eks. den grønne og den digitale omstilling af samfundet. Det er udfordringer, som påvirker erhvervslivet, og hvor erhvervslivet samtidig er
en afgørende del af løsningen. Her skal CBS som en internationalt anerkendt business
school med nordiske rødder kunne byde ind med løsninger, der udspringer af vores erhvervsrettede forskning på højeste internationale niveau.
CBS har de seneste årtier systematisk forbedret kvaliteten af forskningen og er i dag en
internationalt højt rangeret business school1. Men selvom kvaliteten af CBS’ forskning allerede er høj, så kræver dette mål, at der stiles endnu højere. CBS ønsker derfor fortsat
at øge den monodisciplinære forskningskvalitet målt ved antallet af videnskabelige artikler
i de to højeste kvalitetskategorier i Academic Journal Guide (AJG)2.
CBS ønsker derudover at krydse faggrænser og arbejde mere på tværs af videnskaber
og sektorer for i større grad at kunne bidrage til løsningen af de store samfundsmæssige
spørgsmål, som kræver en bredere tilgang. CBS ønsker derfor at øge antallet af publikationer i de bedste tværvidenskabelige tidsskrifter uden for samfundsvidenskab og humaniora. Samtidig skal vi styrke vidensamarbejdet og gøre det både muligt og attraktivt for
CBS’ forskere og studerende at indgå i større, tværgående og ambitiøse projekter med
andre videnskaber og sektorer, hvor CBS’ forskere bidrager med deres særlige profil til at
udvikle ambitiøse svar og løsninger på de store samfundsmæssige spørgsmål og udfordringer. CBS forventer som en konsekvens heraf at se en stigning i antallet af større
tværfaglige forskningsprojekter med eksterne partnere og i omfanget af eksterne midler
mere generelt, ligesom vi forventer, at både eksterne interessenter og medarbejdere i stigende grad vil opleve, at vi tager ansvar for og bidrager til løsningen af de store samfundsspørgsmål, som f.eks. den grønne og den digitale omstilling.
Realiseringen af dette mål kræver således blandt andet:
 En fortsat prioritering og styrkelse af den disciplinære og interdisciplinære forskningskvalitet som udtrykt ved publiceringer i de bedste disciplinære og interdisciplinære
tidsskrifter.
1

CBS’ forskning ligger overvejende inden for samfundsvidenskab, hvor CBS nu rangeres blandt de 55 bedste
universiteter i verden og som det bedste universitet i Skandinavien på QS-rankingen af Social Sciences and
Management. Kilde: https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/social-sciences-management
2AJG-listen er en liste over anerkendte, fagfællebedømte tidsskrifter, der er særligt relevante for business
schools.
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Udvikling af strategiske samarbejder på tværs af videnskaber og sammen med andre
institutioner (f.eks. DTU), private og offentlige virksomheder og fonde samt øvrige innovationsaktører, så vi igennem et stærk vidensamarbejde kan finde løsninger på de
store spørgsmål af relevans for erhvervsliv og samfund.
Udvikling af strukturer og incitamenter på CBS, der understøtter ambitiøse idéer og
større tværgående projekter, et entreprenant mindset samt en større grad af risikovillighed, via f.eks. en videreudvikling af CBS’ REEAD-model og en styrkelse af supporten til eksterne projektansøgninger og -administration3.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse
Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.
CBS styrker monodisciplinær og interdisciplinær forskning af højeste kvalitet
 Antal publikationer i anerkendte tidsskrifter på niveau 4 på AJG-listen. (Baseline
2020: 67 artikler i gennemsnit pr. år for perioden 2018-2020; Kilde: Pure; opgøres
årligt for en rullende 3-årig periode).

Antal publikationer i anerkendte tidsskrifter på niveau 4* på AJG-listen. (Baseline
2020: 41 artikler i gennemsnit pr. år for perioden 2018-2020; Kilde: Pure; opgøres
årligt for en rullende 3-årig periode).

Kvalitativ afrapportering af forskningsartikler uden for samfundsvidenskab og humaniora (Baseline 2022; afrapporteres i statusredegørelse for 2022; opgøres årligt).4
CBS får flere større tværfaglige forskningsprojekter med eksterne samarbejdspartnere
 Antal nye projekter med samlet bevilling større end 20 mio. kr., hvoraf mindst 2
mio. kr. til CBS. (Baseline 2020: 7 projekter; Kilde: Navision Stat; opgøres årligt).
 Samlet hjemtag af eksterne forskningsmidler (bevillingstilsagn). (Baseline 2020:
162 mio. kr. pr. i gennemsnit pr. år for perioden 2018-2020; Kilde: Navision Stat;
opgøres årligt for en rullende 3-årig periode).
CBS tager i stigende grad ansvar for og bidrager til at løse de store samfundsudfordringer
set fra interessenternes perspektiv
 ”På en skala fra 1-5, hvor enig er du I følgende udsagn: CBS påtager sig ansvaret for at bidrage til at løse store samfundsudfordringer?” (Baseline 2021: 2,5 på
en skala fra 1-5; Kilde: CBS Stakeholder analysis report; målingen gentages i
2024).
 ”CBS påtager sig ansvaret for og bidrager til at adressere store samfundsspørgsmål og –udfordringer.” (Baseline 2021: 3,7 på en skala fra 1-5; Kilde: CBS, Trivselsmåling; målingen gentages i 2023).

3

REEAD-modellen beskriver ud fra en række kriterier, hvad CBS forventer af hver videnskabelige medarbejder,
og hvad der kræves for at gå fra en stillingskategori til en anden (fra ph.d.-studerende til professor). REEAD står
for Research, Education, External funding, Academic citizenship and Dissemination.
4 CBS ønskede oprindeligt at afrapportere på BFI-artikler på BFI-niveau 2 og 3 uden for samfundsvidenskab og
humaniora. Da BFI i henhold til aftalen af basisforskningsmidler à 3. december 2021 er blevet nedlagt, vil det ikke
være muligt at anvende denne datakilde alligevel.
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Strategisk mål 2
CBS’ dimittender har kompetencer, der matcher erhvervslivets fremtidige behov
For at nå målet vil CBS igennem nye læringsmål og kompetenceudvikling styrke uddannelseskvaliteten og -relevansen ved at sikre et højt niveau af den grundlæggende
forskningsbaserede business faglighed i alle CBS’ uddannelser og ved at udvikle og
indarbejde transformative kompetencer i alle CBS’ uddannelser (implementering af
Nordic Nine).

Motivation og ambition for målet
CBS’ dimittender er både vigtige og efterspurgte i erhvervslivet og skal derfor have kompetencer, der matcher erhvervslivets nuværende og fremtidige behov. Her vil dimittenderne i stigende grad skulle være i stand til at tage del i og lede nødvendige transformationer. Dette kræver en fortsat styrkelse af den grundlæggende forskningsbaserede businessfaglighed, som dimittenderne i dag er kendt for. Det kræver ydermere, at dimittenderne kan tage ansvar for og anlægge et mere systemorienteret perspektiv samt sætte
deres faglighed i spil sammen med andre discipliner (f.eks. STEM) og i forskellige kontekster, så de kan bidrage til løsningen af komplekse fremtidige problemstillinger som f.eks.
den grønne omstilling af samfundet.
For at imødekomme disse fremtidige behov hos aftagerne har CBS i tæt samarbejde med
ca. 3000 interessenter udviklet ni ambitiøse institutionelle læringsmål – de såkaldte Nordic Nine – som balancerer behovet for en høj forskningsbaseret businessfaglighed med
bredere menneskelige og transformative kompetencer.
For at nå målet skal Nordic Nine i de kommende år implementeres på tværs af alle CBS’
uddannelser – både bachelor og kandidat – så det sikres, at CBS’ dimittender lever op til
fremtidens behov – målt ved både en lav ledighed og ved aftagernes faktiske oplevelse af
deres kompetencer. Ud over den direkte revision af kompetenceprofiler og læringsmål for
samtlige uddannelser, vil der være behov for en række supplerende indsatser i forhold til
at styrke den forskningsbaserede og transformative undervisning og udvikle underviserkompetencerne, hvis en effektiv implementering af Nordic Nine skal sikres.
Realisering af dette mål kræver således blandt andet:

En revision af kompetenceprofiler og læringsmål, således at Nordic Nine, integreres i
alle uddannelser (ca. 50) og alle fagbeskrivelser (ca. 1400) på CBS.

Udvikling af CBS’ undervisningspraksis og undervisningskvalitet via en implementering af det nationale rammeværk for undervisningsmeritering, der skal sikre både incitamenter for god undervisning og en systematisk anerkendelse af og udvikling af
pædagogiske kompetencer.

Udvikling af sammenhængende fagpakker der kan anvendes på tværs af uddannelser og være med til at sikre et ensartet højt niveau og en stærkere forskningsbasering af den grundlæggende businessfaglighed.

Udvikling og implementering af flere transformative elementer i uddannelserne, herunder også udvikling af de nødvendige læringsrum og faciliteter.

Udvikling og implementering af en ny model for undervisningsevaluering, der blandt
andet inkluderer peer feedback.
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Grundlag for vurdering af målopfyldelse
Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.
CBS’ dimittender fastholder en lav ledighedsprocent og er fortsat efterspurgte i den private sektor
 Dimittendledighed 4.-7. kvartal efter endt uddannelse. (Baseline 2020: 5,6 pct.;
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).
 Andel af dimittender ansat i den private sektor. (Baseline 2020: 87 pct.; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).
CBS’ aftagere oplever i stigende grad, at CBS’ dimittender har både grundlæggende
businessfaglige kompetencer og transformative kompetencer
 ”På en skala fra 1-5, hvordan vil du vurdere de business faglige kompetencer hos
CBS-dimittender?” (Baseline 2021: 3,9 på en skala fra 1-5; Kilde: CBS Stakeholder analysis report; målingen gentages i 2024).
 “På en skala fra 1-5, hvordan vil du vurdere de transformative kapabiliteter hos
CBS-dimittender?” (Baseline 2021: 3,2 på en skala fra 1-5; Kilde: CBS Stakeholder analysis report; målingen gentages i 2024).
CBS styrker den forskningsbaserede og transformative undervisning
 Antal tilmeldte studerende på kurser med ”signature course packs” som er sammenhængende fagpakker, der skal styrke forskningsbaseringen og den grundlæggende business faglighed på tværs af CBS’ uddannelser (Baseline 2020: 0
studerende; Kilde: STADS/kursuskatalog; opgøres årligt).
 Andel af planlagte undervisningstimer der gennemføres af videnskabelige medarbejdere jf. stillingsstrukturen for videnskabeligt personale. (Baseline 2021; baseline etableres i 2022; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus, opgøres årligt).
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Strategisk mål 3
CBS øger diversiteten blandt ansatte og studerende
For at nå dette mål, og dermed bidrage til bedre at udnytte den samlede talentmasse i
samfundet, vil CBS styrke og revidere rekrutterings- og ligestillingsindsatser i forhold til
både ansatte og studerende.

Motivation og ambition for målet
CBS har gennem en del år arbejdet målrettet på at rekruttere de bedste nationale og internationale medarbejdere og tiltrække dygtige studerende fra ind- og udland. Dette har
blandt andet resulteret i et stærkt internationalt miljø, hvor ca. 40 pct. af de videnskabelige ansatte og 28 pct. af de fuldtidsstuderende har en international baggrund. Samtidig
er CBS’ uddannelser i dag blandt de mest efterspurgte i Danmark.
CBS oplever imidlertid stadig en række udfordringer i forhold til diversitet, reflekteret i
blandt andet en lav andel af kvinder blandt lektorer og professorer, en lav andel af mænd
i de fleste administrative enheder, skæve kønsbalancer på en række uddannelser samt
en begrænset geografisk og socioøkonomisk spredning i det generelle optag af studerende.
Hvis CBS skal kunne leve op til ambitionerne i CBS’ nye strategi og de forventninger, der
stilles til os fra erhvervsliv og samfund, så er det en forudsætning, at CBS tiltrækker en
bred vifte af talentfulde studerende og medarbejdere. Vi skal derfor have fokus på at øge
diversiteten blandt både studerende og ansatte – uden at gå på kompromis med kvaliteten – så vi bedre udnytter den samlede talentmasse i samfundet.
Realisering af dette mål kræver således blandt andet:
 Et fortsat fokus på at styrke rekrutteringen af videnskabelige medarbejdere på højeste internationale niveau via blandt andet en professionalisering af rekrutteringsprocesser og understøttende strukturer som f.eks. spouseprogrammer, eksternt finansierede professorater og talentspor.
 Udvikling og implementering af en ligestillingshandlingsplan, der omfatter videnskabelige og administrative miljøer såvel som uddannelser, og som blandt andet vil
rumme indsatser til at fremme diversitet i ansættelser og optag samt udvikling af (alternative) karriereveje, så flere talenter kan komme i spil og fastholdes.
 Styrkelse af samarbejdet med andre typer af uddannelsesinstitutioner (både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser) i særligt Region Sjælland med det
formål at sikre et sammenhængende uddannelsessystem med flere ind- og udgange
og med den effekt at styrke diversiteten i CBS’ optag samt det generelle uddannelsesniveau uden for Region Hovedstaden.
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Grundlag for vurdering af målopfyldelse
Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.
CBS får en mere mangfoldig studenterpopulation på CBS’ ordinære uddannelser
 En mangfoldig studenterpopulation målt på adgangsgivende uddannelse samt
socioøkonomisk baggrund. (Baseline 2021: baseline etableres i 2022; Kilde:
STADS Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus; opgøres årligt).5
CBS rekrutterer i stigende grad højt kvalificerede medarbejdere med en divers baggrund
 Diversitet blandt CBS’ samlede medarbejderstab målt på køn, alder, statsborgerskab, faglig baggrund. (Baseline 2021: baseline etableres i 2022; Kilde: CBS HR;
opgøres årligt).6
 Rekruttering af videnskabelige medarbejdere på et højt internationalt niveau.
(Baseline 2022: baseline etableres i 2022; Kilde: CBS HR, Scopus; opgøres årligt).7
CBS udvikler nye samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner på Sjælland med fokus på at lette overgange og sikre et sammenhængende uddannelsessystem.
 Kvalitativ afrapportering af nye samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner
på Sjælland. (Baseline 2022: afrapporteres i statusredegørelse for 2022; opgøres
årligt).

5

Denne datakilde er defineret på baggrund af Simpsons Diversity Index (SDI), der er et udtryk for diversitet i en given population. SDI har en værdi mellem 0 og 1. Jo tættere indikatoren er på 1, jo højere diversitet vil der være tale om på de
udvalgte variabler, der indgår i indikatoren.
6 Denne datakilde er defineret på baggrund af Simpsons Diversity Index (SDI), der er et udtryk for diversitet i en given population. SDI har en værdi mellem 0 og 1. Jo tættere indikatoren er på 1, jo højere diversitet vil der være tale om på de
udvalgte variabler, der indgår i indikatoren.
7 Datakilden er en beregnet værdi, hvor publikationspoint justeret efter stillingskategori indgår. Point er vægtet. Stilling
er ligeledes vægtet og indgår for at tage højde for anciennitet. Derefter er der beregnet en gennemsnitlig værdi (indikatorværdi) for alle rekrutterede medarbejdere.
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Strategisk mål 4
CBS styrker de studerendes faglige udvikling og trivsel
For at nå målet vil CBS arbejde med at udvikle forskellige redskaber, strukturer og fællesskaber, der skal styrke den faglige motivation og den sociale trivsel blandt de studerende
med henblik på også at sikre et stort læringsudbytte og en stærk faglig udvikling i løbet af
studiet.

Motivation og ambition for målet
De studerendes faglige motivation og sociale trivsel er helt afgørende for et godt læringsudbytte og en stærk faglig udvikling. Mange studerende oplever i dag et stort og individualiseret forventningspres fra mange sider (familie, venner, studiet, sociale medier etc.).
Dette pres kan resultere i en social mistrivsel og demotivation, der yderligere kan forstærkes af manglende viden om, hvordan man som studerende kan bringe sin viden fra uddannelsen i spil i en samfundsmæssig kontekst.
CBS kan og skal ikke fjerne de mange forventninger, men vi skal som uddannelsesinstitution blive bedre til at hjælpe de studerende med at håndtere dem. Det kan vi gøre ved at
udvikle redskaber, strukturer og fællesskaber, som kan fungere som modvægt til det oplevede pres og være med til at styrke og udvikle de studerendes faglige motivation og sociale trivsel på studierne. Dette kan lede til en større studieintensitet og et større læringsudbytte, der også medvirker til at fastholde de studerende på studierne.
Implementeringen af Nordic Nine (jf. mål 2) er et konkret eksempel på udviklingen af et
sådant fællesskab. At dele tydeligt definerede kompetencer med medstuderende giver
samhørighed, og det giver en tilknytning til studiet og institutionen, at der er tale om kompetencer, som er unikke for alle dimittender fra CBS.
Med Nordic Nine arbejdes der endvidere direkte i de enkelte fag med at sætte ord på,
hvad man som CBS-studerende lærer og kan bidrage med i en samfundsmæssig kontekst. Derigennem kan man som studerende opleve at se sit studie i et større og meningsfyldt perspektiv, som kan medvirke til at styrke den faglige motivation og sociale trivsel hos den enkelte.
I arbejdet med dette mål har vi en forventning om, at der på sigt vil ske en udvikling i de
studerendes læringsudbytte og faglige udvikling. Vi mener dog, det vil være vanskeligt at
måle den konkrete udvikling i løbet af de første år, hvorfor vi i indikatorerne for de kommende år lægger op til en fastholdelse af det relativt høje niveau CBS allerede har.
Realisering af dette mål kræver således blandt andet:
 Implementering og udbredelse af Nordic Nine (jf. mål 2) som et fælles og unikt sæt af
kompetencer for dimittender fra CBS.
 Udvikling af en intern struktur til at forebygge og arbejde med trivselsudfordringer,
herunder udrulning af en række studenterrettede projekter inden for fem overordnede
temaer: ”Overgange og valg”, ”Faglige fællesskaber”, ”Sociale fællesskaber”, ”Motivation” og ”Compassion”, som alle har fokus på at forbedre den faglige motivation og
den social trivsel for de studerende.
 Udvikling og udrulning af kurser om studieetik for at styrke de studerendes akademiske praksis.
 Oplysning om og udbud af forskellige metoder til selvrefleksion. Herunder inspiration
og øvelser til at håndtere pres og udfordringer samt input til kortvarigt at pause sig
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selv for at skabe bedre plads mellem tanker. Her kan der blandt andet være tale om
meditation, nærværstræning, yoga og andre fysiske øvelser.
Grundlag for vurdering af målopfyldelse
Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.
CBS studerende styrker prioritering og gennemførsel af deres studier
 ”Hvor mange timer bruger du på undervisning, selvstudium og praktik på en typisk uge i dette semester?” (Baseline 2020: 32 timer om ugen (median); Kilde:
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres
i ulige år).
 Frafald på første studieår. (Baseline 2020: 9,6 pct. for bachelorstuderende og 2,7
pct. for kandidatstuderende; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).
 Andelen af fuldførte bachelor- og kandidatuddannelser inden for normeret tid.
(Baseline 2020: 70 pct.; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).
CBS studerende oplever fortsat højt læringsudbytte
 “Mit udbytte af undervisningen er højt”. (Baseline 2020: 3,9 for bachelorstuderende og 4,0 for kandidatstuderende opgjort på en skala fra 1-5; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige
år).
CBS studerende oplever fortsat trivsel og kvalitet på deres uddannelse
 ”Jeg er sikker på, at jeg kan klare det, der forventes af mig på min uddannelse”
(Baseline 2020: 3,8 for bachelorstuderende og 3,9 for kandidatstuderende opgjort
på en skala fra 1-5; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år).
 “Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj” (Baseline 2020: 4,2 for bachelorstuderende og 4,2 for kandidatstuderende opgjort på en skala fra 1-5; Kilde: Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år).

11 af 13

Copenhagen Business School strategisk rammekontrakt 2022-2025

Strategisk mål 5
CBS styrker livslang læring og går forrest i udviklingen af det “læredygtige samfund”
For at nå målet vil CBS øge aktiviteten inden for den eksisterende efter- og videreuddannelsesportefølje. Samtidig vil CBS - i samarbejde med erhvervslivet, andre institutioner og
samarbejdspartnere - udvikle muligheder for bedre sammenhæng og overgange mellem
forskellige typer af uddannelser med det formål at tilbyde uddannelse og opkvalificering
igennem hele livet.

Motivation og ambition for målet
Selvom CBS i dag er en af landets førende udbydere af forskningsbaseret efter- og videreuddannelse, er der et stort uudnyttet potentiale for at udvikle denne aktivitet og skabe
en bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv, end vi ser i dag. Langt de fleste studerende på CBS gennemfører således et femårigt forløb, og mange af dem vender
ikke efterfølgende tilbage - eller i hvert fald ikke som et resultat af en systematisk tilgang
til livslang læring. Dette reflekterer også en generel uddannelsesmodel i Danmark, hvor vi
primært uddanner os tidligt i livet, og hvor det er vanskeligt at bygge bro uddannelserne
imellem; en model som ikke flugter med fremtidens kompetencebehov, hvor det må forventes, at vi alle løbende får behov for at udvikle og uddanne os, og at dette skal foregå i
tæt sammenhæng med erhvervslivet og fleksibelt i forhold til geografisk og tidsmæssig
placering. Mange taler således i dag om behovet for livslang læring, men vi mangler stadig at finde en model for, hvordan vi som samfund sikrer dette.
Med afsæt i vores stærke udbud af efter- og videreuddannelse vil CBS med dette mål
styrke den livslange læring og tage ansvar for at gå forrest i udviklingen af det ”læredygtige samfund”. CBS’ langsigtede ambition er, at Danmark i fremtiden har et uddannelsessystem med mange indgange, udgange og broer, så de første uddannelsesmæssige valg
i grundskolen ikke kommer til at afgøre den enkeltes uddannelses- og arbejdsliv resten af
livet.
CBS ønsker således både at øge aktiviteten inden for den eksisterende portefølje af efter- og videreuddannelser i form af flere studerende og nye uddannelsestilbud og at udvikle et fremtidigt koncept for livslang læring (i tæt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og øvrige interessenter).
Realisering af dette mål kræver således blandt andet:
 En styrkelse og fornyelse af udbuddet inden for CBS’ nuværende efter- og videreuddannelser.
 Udvikling af indsatser til tiltrækning af yderligere studerende til eksisterende og nye
udbud, herunder styrkelse af CBS’ digitale tilstedeværelse på området.
 Eksplorative undersøgelser af kontinuerlig og fleksibel efter- og videreuddannelse i
samarbejde med erhvervslivet og med involvering af uddannelses- og læringselementer fra andre institutioner og samarbejdspartnere.
 Udvikling af et koncept for forskningsbaseret livslang læring, der kan danne grundlag
for styrkelsen af livslang læring og udviklingen af det læredygtige samfund.
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Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.
CBS har stigende aktivitet inden for efter- og videreuddannelse
 Antal årselever på HD- og Masteruddannelserne. (Baseline 2020: 1.406 årselever; Kilde: STADS; opgøres årligt).
Øget synlighed og samarbejde om CBS’ arbejde med livslang læring
 Kvalitativ afrapportering på CBS’ samarbejde med erhvervslivet, andre institutioner samt det akademiske miljø om udvikling af et koncept for livslang læring.
(Baseline 2022: baseline etableres i 2022; opgøres årligt).
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