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INDLEDNING
Denne håndbog beskriver elementerne i CBS’
kvalitetssikringssystem for CBS’ uddannelser.
Som nævnt i kvalitetspolitikken (Kvalitetspolitik for
uddannelse) er kontinuerlig forbedring kernen i vores
kvalitetscirkel.
Trinene omkring cirklen er: DRIVE, MONITORERE og

FORBEDRE.
DRIVE: Dette element i kvalitetscirklen fokuserer på
planlægnings- og driftsprocedurer, dvs. fastlæggelse af de
nødvendige processer for at kunne levere uddannelser af
høj kvalitet til vores studerende.

MONITORERE: Formålet med dette element er at
kontrollere kvalitetsprocessen og inkludere feedback fra
interessenter og dermed sikre, at uddannelserne lever op til
CBS’ kvalitetsstandarder. CBS har både kvalitative og
kvantitative standarder. Vores kvalitetsmål monitoreres i
de fleste tilfælde ved at bede den enkelte studieledelse
fremlægge deres indsats og tiltag på et specifikt område.

FORBEDRE: Dette element implementerer de nødvendige
tiltag for løbende at støtte kvalitetsforbedringen i
uddannelserne og fastlægge nye driftsprocedurer.

Den cirkulære proces i CBS’ styring af uddannelseskvalitet
fungerer således, at hvis analysen af det, vi overvåger,
giver anledning til ændringer, vil forbedringstrinet resultere
i ændringer i et eller flere elementer i driftstrinet. Dette er
beskrevet mere indgående i CBS’ Kvalitetspolitik for
uddannelse. Denne håndbog præsenterer elementerne i
kvalitetsprocescirklens tre trin.
De relevante mål, procedurer og systemer for hvert element
beskrives. Hver beskrivelse dækker: metode,
implementering, indikatorer, opfølgning og ansvar.
Personen angivet i kursiv er ansvarlig for opdatering af og
implementering i det angivne område af politikken.
Målet med CBS’ kvalitetsarbejde er at frembringe et
pålideligt og integreret kvalitetssystem. Denne håndbog er
et dynamisk dokument, der skal afspejle ændringer i
procedurerne. Feedback er velkommen og bedes rettet til
Sekretariatet for Uddannelse og Kvalitet (Uddannelse &
Kvalitet).
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DRIVE
DETTE ELEMENT I KVALITETSCIRKLEN FOKUSERER PÅ PLANLÆGNINGS- OG
DRIFTSPROCEDURER, DVS. FASTLÆGGELSE AF DE NØDVENDIGE PROCESSER FOR AT KUNNE
LEVERE UDDANNELSER AF HØJ KVALITET TIL VORES STUDERENDE.
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A1 STUDIEORDNINGER
Uddannelsens struktur er beskrevet i studieordningen;
uddannelsens primære juridiske dokument.
Studieordningen beskriver uddannelsens faglige og
pædagogiske opbygning, de tilsigtede læringsmål,
undervisningsprocesser og eksamensformer.
Studieordningen er et lovkrav. Samtidig er de fælles
skabeloner for studieordninger og fagbeskrivelser med til
at fremme og underbygge gennemsigtighed, effektivitet og
pålidelighed.
Fagbeskrivelser og pensumbeskrivelser udvikles i
samarbejde med de fagansvarlige fra
forskningsinstitutterne. Studieordningerne og
fagbeskrivelserne er studienævnets primære værktøj i
planlægningen af uddannelserne.
Underviserne fortolker intentionen i pensumbeskrivelsen
og fagbeskrivelserne til studieaktiviteter i form af
forelæsninger, eksamener osv. Studienævnet er ansvarlig
for uddannelsens kvalitet i tæt dialog med den faglige
studieleder og de fagansvarlige. Som en del af denne
proces modtager studienævnet løbende feedback fra
studerende, aftagere, alumner og censorkorpset. Derudover
informeres studienævnet om eksamensklager. På baggrund
af denne feedback og uddannelsens KPI’er (overordnede
nøgletal) vurderer studienævnet behovet for pædagogiske,
didaktiske eller strukturelle tiltag og justeringer.

METODE
Studieordningen udarbejdes af den faglige studieleder i
samarbejde med den administrative programme manager
og skal godkendes af studienævnet. Uddannelse & Kvalitet
og CBS Legal står for at udarbejde en skabelon, som
programme managers kan tilgå elektronisk i
Studieordningsbasen. Denne skabelon indeholder en række
fælles regler samt en række obligatoriske og anbefalede
emner.
Fagbeskrivelser udarbejdes ligeledes i en centralt defineret
skabelon. Disse skabeloner i admin-versionen af
kursuskataloget sikrer, at beskrivelserne er udtømmende,
samt at standarder og krav er overholdt med hensyn til
ECTS, eksamensformater, brug af censorkorps m.v. I
fagbeskrivelsen står også, hvordan den studerendes

arbejdstid og tilsvarende ECTS for kurset er fordelt mellem
undervisningstimer, forberedelse til undervisning,
aflevering af skriftlige opgaver, andre
undervisningsaktiviteter, selvstudium, samt forberedelse til
og deltagelse i eksamener.
Uddannelse & Kvalitet og CBS Legal gennemgår
studieordningen inden den endelige godkendelse fra
uddannelsesdekanen. Udkast til studieordninger for alle
CBS’ uddannelser ligger klar fra 1. februar til godkendelse
hos dekanen. Som regel er studieordningerne gennemgået
og godkendt inden 1. marts og publiceret 1. juli. De træder
i kraft 1. september. Hvis der er større ændringer i en
uddannelses indhold eller struktur, og når en ny uddannelse
udbydes, vil der være en dialog mellem
uddannelsesdekanen, Uddannelse & Kvalitet og den
relevante studieledelse.

IMPLEMENTERING
CBS Legal håndterer juridiske spørgsmål, andre aspekter
hører under uddannelsesdekanen og/eller Uddannelse &
Kvalitet.

INDIKATORER OG OPFØLGNING
Studieordningerne publiceres i juli og skal leve op til
kvalitetsstandarder, strategiske mål og juridiske krav.
Studieordningerne gennemgås årligt af det relevante
studienævn på baggrund af evalueringer, klager og/eller
ændringer i strategiske mål.

ANSVAR
Den overordnede faglige kontrol med studieordningen
ligger hos uddannelsesdekanen, som også giver den
endelige godkendelse. Dekanen sikrer, at uddannelsen
lever op til CBS’ faglige mål og kvalitetsniveau, samt at
uddannelsen er i overensstemmelse med CBS’ overordnede
strategi. Dekanen og Uddannelse & Kvalitet sikrer sammen med CBS Legal - at interne og eksterne regler og
bestemmelser er overholdt.
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A2 STUDENTEROPTAG
Formålet med optagelseskrav til CBS’ uddannelser er at
sikre de optagne studerendes kvalifikationer i henhold til
CBS’ strategiske og pædagogiske politikker samt
akademiske standarder,

METODE
Optag på henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelser er
opdelt i to forskellige processer. Optagelse på efter/videreuddannelser foregår efter en tredje procedure.
Optag til bacheloruddannelser finder sted i
overensstemmelse med en procedure, der koordineres
centralt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Optagelseskravene er angivet i en ministeriel
bekendtgørelse, der kan justeres årligt. Kriterierne
fastlægges af ministeriet på baggrund af forslag fra
universiteterne. Optagelseskravene for hver uddannelse er
ens over hele landet. CBS sikrer, at alle ansøgere opfylder
de relevante optagelseskrav. Hvis antallet af kvalificerede
ansøgere overstiger antallet af ledige pladser, som det som
regel er tilfældet, igangsættes en udvælgelsesprocedure. En
udvælgelse blandt kvalificerede ansøgere finder sted ud fra
offentliggjorte udvælgelseskriterier. I kvote 1 beror
udvælgelsen på hver ansøgers karaktergennemsnit i den
adgangsgivende uddannelse. I kvote 2 afspejler
udvælgelseskriterierne andre relevante afvejninger af CBS’
strategiske prioriteter for så vidt angår den ønskede
mangfoldighed i bestanden af studerende og et rummeligt
studiemiljø. Kvote 2-kriterier inkluderer
karaktergennemsnit, relevant arbejdserfaring, international
erfaring og, i de fleste tilfælde, en motiveret ansøgning.
Optag på CBS’ kandidatuddannelser, herunder de
akademiske overbygningsuddannelser og
erhvervskandidatuddannelser, er baseret på optagelseskrav
og udvælgelseskriterier fastlagt af det enkelte studienævn i
samarbejde med CBS Admissions og Uddannelse &
Kvalitet. CBS sikrer, at alle ansøgere opfylder
optagelseskravene. Alle uddannelser har et begrænset antal
pladser, og hvis der er flere kvalificerede ansøgere end
pladser, igangsættes en udvælgelsesprocedure, der som
regel inddrager indikatorer som karakterniveau, relevante
kurser og uddannelsesmæssig baggrund.

Udvælgelseskriterierne, der offentliggøres på cbs.dk,
afspejler CBS’ strategiske prioriteter for så vidt angår
CBS-dimittenders ønskede kompetencer.
Optag på efter-/videreuddannelser administreres af
henholdsvis CBS Management Programmes for MBA og
masteruddannelserne, samt HD Admissions for HDuddannelserne. Hvert studienævn og studieledelse
fastsætter deres egne optagelseskrav og procedurer i dialog
med Executive Director of MBA and part-time
programmes, samt i overensstemmelse med kravene i de
ministerielle bekendtgørelser.

IMPLEMENTERING
CBS Admissions varetager optag for alle bachelor/kandidatuddannelser, mens optag for efter-/
videreuddannelser varetages af de enkelte
studieadministrationer. Afgørelser kan påklages til rektor.
Vejledning om ansøgning og optag findes på cbs.dk, i
Student Hub og til Åbent Hus-arrangementer (se også
afsnittet ’Støtte til studerende’).

INDIKATORER OG OPFØLGNING
Indikatorer for kvaliteten af optagelsesprocessen er:
Rettidig behandling af ansøgninger (deadlines varierer
mellem niveauer og uddannelsestyper) og antal af klager.
Indikatorer for om de rette studerende optages er: Antal af
kvalificerede ansøgere, kønsfordeling, kvotefordeling
(kvote 1 eller 2), geografisk fordeling, afslagsprocent,
karakterniveau, frafaldsprocent og gennemførselstid.
CBS Admissions følger op på relevante punkter efter hvert
års optagelsesrunde, internt med uddannelsernes
studienævn og Uddannelse & Kvalitet, og eksternt med
Uddannelses- og Forskningsministeriet og de andre
universiteter.

ANSVAR
Studiechefen har ansvaret for optag på dagsuddannelserne,
og Executive Director of MBA and part-time programmes
har ansvaret for optag på efter-/videreuddannelsesområdet.
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A3 RESSOURCEALLOKERING
METODE

IMPLEMENTERING

Hver uddannelse modtager et budget fra
uddannelsesdekanen. Inden for CBS’ finansielle rammer
skal budgettet sikre uddannelsens ønskede kvalitet.
Uddannelsen ”køber” undervisning fra institutterne.
Udgifterne afregnes med den gennemsnitlige udgift for en
underviser i den relevante kategori (VIP eller DVIP).

Uddannelsesbudgettet implementeres i planen for
undervisning og eksamen i kurserne (lærerdækningsplan),
som viser det forventede behov for timer opdelt i
aktiviteter, emner og underviserkategorier. Samtidig med at
aktiviteterne finder sted, følger administrationen de
faktiske udgifter.

Uddannelsens budget fastlægges ud fra en budgetmodel
baseret på STÅ-produktionen, antallet af studerende på
uddannelsen, faglige karakteristika, niveau
(bachelor/kandidat) og særlige forhold. Med dette
udgangspunkt fastlægges en specifik bevilling, hvori
særlige behov kan tilgodeses, såsom omstruktureringer og
tidligere års udgifter.

INDIKATORER OG OPFØLGNING

Fastlæggelsen af den specifikke bevilling foregår ved først
at anvende budgetmodellen og modtage budgetønsker.
Herpå følger en budgetdiskussion mellem dekanen og
studieledelsen (studieleder, programme manager og
studienævnets næstformand (sidstnævnte er en
studerende)). Derefter justeres budgettet af studielederen,
og det justerede budget indføres i CBS’ samlede budget.
Hermed er budgettet fastlagt for det kommende år.
Der lægges vægt på, at budgettet er så realistisk som
muligt, og ikke kun at budgetrammen overholdes. Derfor
kan uddannelserne ikke opspare midler ved at overføre
overskydende midler fra et år til det næste. Behovet for
midler til investering, fx ved en reform af uddannelsen,
dækkes, ved at en procentdel af dekanens totale
uddannelsesbudget reserveres til udviklingsomkostninger.
VIP-budget
Undervisningsopgaven påvirker også fordelingen af
akademiske stillinger og det samlede VIP-budget for CBS.
Ovennævnte fordeling af undervisere indgår i vurderingen
af instituttets VIP- og DVIP-behov. Derudover forhører
dekanen sig hos hver enkelt studieleder om behovet for
yderligere VIP-stillinger som input til den årlige, centrale
VIP-fordelingsproces (se mere under afsnittet ’Allokering
af undervisere’).

VIP, DVIP og årlige udgifter overvåges kontinuerligt, men
samlet i Q2 og Q3. I Q2 fordi det er det første tidspunkt,
hvor der foreligger egentlig information om faktiske
udgifter for det pågældende år, og i Q3 fordi der på det
tidspunkt er basis for at kunne forudse (og justere) det
samlede årlige resultat. Herudover anvendes VIP/DVIPfordelingen, antallet af undervisningstimer, fordelingen af
udgifter mellem undervisning/eksamener/andet og
eventuelt andre aktuelle nøgletal som indikatorer for,
hvorvidt midlerne er blevet anvendt og anvendt korrekt.
Ansvaret for at anvende midlerne korrekt i relation til
uddannelsens kvalitet ligger hos studielederen. Dekanen
følger op på dette årligt i forbindelse med efterårets
budgetrunde. På disse møder har dekanen en bred dialog
med studieledelsen om, hvordan midlerne er blevet anvendt
i relation til både studieledelsens og CBS’ mål for
uddannelsen.
Udgifter i relation til budgettet overvåges kvartalsvis.
Budgetprocessen evalueres årligt i forbindelse med
fastlæggelsen af proceduren for CBS’ samlede budget.

ANSVAR
Uddannelsesdekanen er ansvarlig for det samlede budget
på uddannelsesområdet og dermed uddannelsesbudgettet.
De enkelte studieledere er ansvarlige for uddannelsens
budget. Det samlede uddannelsesbudget administreres af
Uddannelse & Kvalitet, og den enkelte uddannelse af
programme manager.
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A4 ALLOKERING AF UNDERVISERE
METODE

INDIKATORER OG OPFØLGNING

Studienævn, studieledere og institutledere er involveret i
fagindholdets faglige kvalitet, herunder bemandingen på
uddannelserne og kurserne med det rigtige miks af VIP og
DVIP. Institutternes undervisningskoordinatorer spiller en
nøglerolle i fordelingen af undervisere. For nogle fag er der
behov for, at underviserne er kvalificerede forskere, for
andre fag er det praktisk erfaring, teknisk eller empirisk
viden, der er relevant. For nogle kurser med relativt basalt
indhold kan en studenterinstruktor undervise under tilsyn
af en VIP’er. Læs nærmere i den separate politik Researchbased education at CBS.

Studenterevalueringer på både kursus- og
uddannelsesniveau er nøgleværktøjer, som studienævnene
bruger løbende i deres vurdering af, hvorvidt de allokerede
undervisere lever op til den pågældende uddannelses
standarder. Disse bruges også på institutniveau i den årlige
MUS-vurdering, der følger retningslinjerne i CBS’
REEAD-model.

CBS beskæftiger et stort antal deltidsansatte undervisere,
hvoraf størstedelen er har en professionel baggrund fra
erhvervslivet. For CBS udgør denne gruppe undervisere en
vigtig ressource, idet de bringer praktisk viden og erfaring
ind i undervisningslokalet og bidrager til uformel læring og
oplevelsespædagogik.
CBS’ DVIP-politik fokuserer på at sikre, måle, evaluere og
udvikle DVIP’ernes undervisningskompetencer og støtte
deres tilknytning til det akademiske miljø på de felter de
underviser inden for. Der er udarbejdet en separat politik:
Managing part-time faculty at CBS. Som supplement til
denne overordnede politik, har hvert institut sin egen
DVIP-politik. Disse politikker indeholder de lokale
politikker vedrørende den løbende udvikling af
undervisnings- og vejledningskompetencer, om faglig
udvikling og integration i forskningsmiljøet, samt om
opfølgning på opdatering af CV. (Se også afsnittet
’Undervisernes pædagogiske udvikling’)

IMPLEMENTERING
Matrixen og det medfølgende samarbejde mellem
uddannelser og institutter sikrer, at ansvaret for at finde de
rette undervisere er fælles og ofte genbesøges baseret på fx
studenterevalueringer og uddannelsens udvikling. En anden
følge af matrixorganiseringen er den årlige/halvårlige
anmodning om VIP-fordelingsbehov fra forskningsdekanen
og uddannelsesdekanen til institutterne og studielederne.

VIP/DVIP-fordelingen på alle uddannelser monitoreres og
diskuteres på de årlige budgetmøder mellem
uddannelsesdekanen og den enkelte studieledelse.
Nøgleindikatorer fremlægges i årsrapporterne til
bestyrelsen. Disse data er også løbende tilgængelige i de
uddannelsesspecifikke datasæt sammen med andre
nøgleindikatorer. Der er ingen minimums- eller
maksimumskrav, men der er en række perspektiver, som
studienævn og institutter skal tage med i deres
betragtninger særligt omkring brugen af DVIP.
Det enkelte instituts DVIP-politik evalueres hvert andet år.

ANSVAR
Det er studielederens ansvar at udpege de fagansvarlige.
Den fagansvarliges institutleder skal godkende
udpegningen. Hvor der måtte være uenighed om
allokeringen, bliver uddannelsesdekanen og
forskningsdekanen inddraget.
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A5 ADMINISTRATIV INFRASTRUKTUR
Formålet med CBS’ administrative infrastruktur er:
så vidt muligt at sikre, at studerende på bachelor/kandidatuddannelserne bliver mødt med de samme
deadlines, procedurer og information/retningslinjer.
at sikre transparens for de studerende om, hvordan de
kan planlægge og gennemføre deres uddannelse uden
forsinkelser pga. administrative problemer.
at gøre det lettere for personalet i
studieadministrationen at håndtere individuelle sager.

METODE
De oftest brugte paradigmer og formularer kan tilgås via
studenterintranettet og bliver løbende udviklet og
forbedret.
Opdateret og justeret information kan tilgås via
studenterintranettet.
I den centralt placerede helpdesk - Student Hub - kan
studerende på bachelor-/kandidatuddannelser få
information og vejledning om emner, der vedrører
deres uddannelse. Studerende på efter/videreuddannelser får information og vejledning fra
det lokale studieadministrationssekretariat.
Der afholdes seminarer og fælles oplysningskampagner på
tværs af uddannelser for at sikre ensartethed i
kommunikationen fra studieadministrationen.

IMPLEMENTERING
For at sikre effektiv og korrekt administration har CBS
fastsat og udvikler fortsat:
ensartede tidsfrister på tværs af uddannelserne for fx
til- og framelding
et fælles paradigme for menupunkter og indhold på
studenterintranettet
fælles blanketter på tværs af uddannelserne
administrationsstandarder og workflows, fx med
henblik på valgfag, optag, semester- og
uddannelsesstart, eksamensplanlægning og
skemalægning.
I den udstrækning ovennævnte tiltag er relevante for efter/videreuddannelserne, er de også fastsat for dem.

INDIKATORER OG OPFØLGNING
En høj kvalitet i administrationen fører til: Færre spørgsmål
fra de studerende om grundlæggende information, færre
klager fra studerende om administrative anliggender, bedre
uddybende vejledning om komplekse studierelaterede
spørgsmål, færre administrative kræfter der bruges på enkle
opgaver, og mere gennemsigtighed i workflows og
ansvarsområder.
Opfølgning på CBS’ administrative infrastruktur foretages
via den årlige studentertilfredshedsundersøgelse sammen
med administrationens interne evalueringer og justering af
blanketter, procedurer, information og workflows. De ITsystemer, som er en del af den administrative infrastruktur,
udvikles yderligere på grundlag af det, der påvises i
evalueringerne.

ANSVAR
Studiechefen og Executive Director of MBA and part-time
programmes har ansvaret for de administrative procedurers
effektivitet, ensartethed og korrekthed.
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A6 FYSISK INFRASTRUKTUR
METODE
CBS understøtter studerendes trivsel og
fællesskabsopbygning, også gennem det fysiske campus’
design og anvendelse. Der stilles sociale og uformelle rum
til rådighed, da sådanne rum spiller en vigtig rolle i denne
sammenhæng. CBS’ campus er udviklet til at understøtte
undervisning, forskningsaktiviteter og uformelle
læringsmiljøer, og derfor består campus af moderne,
funktionelle og æstetiske bygninger.

IMPLEMENTERING
Uddannelserne deles om alle undervisningsfaciliteterne på
CBS, undtagen den bygning, der er forbeholdt
masteruddannelserne, samt Graduate House, som er
forbeholdt kandidatstuderende.
For at understøtte den store variation i
undervisningsformater er der et bredt udvalg af lokaler til
rådighed, fra små, traditionelle undervisningslokaler til
store auditorier og studier, som kan bruges til at understøtte
eksperimentelle og mere interaktive læringsmetoder.
Campus har trådløs internetadgang i alle bygninger,
herunder i grupperum og på individuelle læsepladser, og på
udendørsarealerne. Undervisningslokalerne er udstyret med
computerfaciliteter og projektorer, og der er adgang til
mikrofonsystemer efter behov. Eksamenshallen er udstyret
med computere, som gør det muligt at afholde
kontrollerede skriftlige eksamener.
CBS har et stort antal mindre lokaler, som typisk bruges til
gruppearbejde, hvilket gør dem centrale for CBS’ mål om
at fremme dialog- og problembaserede læringsformater.

CBS’ bibliotek er fordelt på tre steder og er åbent for CBSstuderende hele døgnet. CBS har over 3.000 læsepladser,
og der er computere på biblioteket til rådighed for de få
studerende, som ikke har deres egne computere med på
campus.

INDIKATORER OG OPFØLGNING
I slutningen af hvert studieår bliver de studerende bedt om
at evaluere det sociale miljø og bygningerne. Derudover
bliver de studerende bedt om at evaluere
uddannelsesmiljøet hvert tredje år.
Spørgeskemaundersøgelserne omfatter det fysiske
læringsmiljø, det psykiske/sociale læringsmiljø og socialt
ansvar. Feedbacken fra evalueringerne bruges i den
løbende udvikling af campus.

ANSVAR
Biblioteks- og campusdirektøren har ansvaret for den
fysiske infrastruktur.
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A7 STØTTE OG TILBUD TIL DE
STUDERENDE
Sigtet med de tilbud og den støtte, der tilbydes til
studerende på bachelor-/kandidatuddannelserne, er:
at formidle information til potentielle ansøgere om
uddannelserne og studielivet på CBS
at gøre de studerendes uddannelsesforløb på CBS så
gnidningsløst og udbytterigt som muligt
at støtte den studerendes vej mod arbejdsmarkedet, og
at tilbyde internationale læringsmuligheder.
For studerende på efter-/videreuddannelserne er fokus
hovedsageligt på at gøre de studerendes uddannelsesforløb
på CBS så gnidningsløst og udbytterigt som muligt.

METODE
CBS yder støtte til studerende på bachelor/kandidatuddannelserne gennem Student Hub og
Studievejledningen, på campus, telefonisk, via e-mail og
online.
I Student Hub kan de studerende få hjælp og information
med alle aspekter af studielivet, lige fra optagelse til
dimission (fx om regler og forskellige muligheder,
eksamensinformation, optagelse, SU, studieplanlægning,
etc.), dvs. om alt lige fra de generelle ansøgningsregler og procedurer til vejledning om livet som CBS-studerende.
Student Hub har også ansvaret for Specialpædagogisk
Støtte, hvorigennem studerende med en
funktionsnedsættelse kan ansøge om særlig støtte og
hjælpemidler og modtage vejledning. Den vejledning, der
gives ved Student Hub, bliver løbende evalueret, og
personalets viden og ekspertise opdateres for at kunne
imødekomme de studerendes behov.
I Studievejledningen yder studievejlederne bistand til de
studerende om studieplanlægning, studieteknikker og værktøjer, og ethvert andet problem eller spørgsmål i
forbindelse med deres privatliv, deres studier eller deres
studieliv. Derudover leder studievejledningen et
mentorprogram for 1. års bachelorstuderende og særlig
støtte til specialeskrivningen. Vejledningen i
studievejledningen ydes af professionelle vejledere samt
studenterrådgivere, som alle har modtaget specifik
undervisning inden for vejledning.

Student Hub og Studievejledningen afholder i fællesskab
en række arrangementer i løbet af året, yder vejledning til
åbent hus-arrangementer, informationsseminarer,
workshops, gruppevejledning, etc. Arrangementer for
potentielle studerende giver et grundlag for at vælge den
rigtige uddannelse, fordi man kan gå i dybden med og
sammenligne de specifikke uddannelser. Herudover er der
også særarrangementer for internationale ansøgere, hvor
der oplyses om det danske ansøgningssystem, studielivet i
Danmark o. lign. Arrangementer for allerede optagne
studerende planlægges i overensstemmelse med de
studerendes behov på forskellige tidspunkter i deres
studieforløb, fx inden de skal vælge valgfag og i
forbindelse med deres specialeskrivning.
Student Transformation Support tilbyder
onlineværktøjer til studerende, når de skal søge arbejde,
afklare deres karriereforløb, og når de søger professionel
hjælp. Disse værktøjer suppleres af muligheden for at
booke møder på tomandshånd med en karriererådgiver. I
løbet af året afholdes en række karrierearrangementer,
webinarer og hands-on seminarer for studerende. Både
bachelor- og kandidatstuderende kan få en karrierementor
og oprette en jobprofil på CBS CareerGate.
Det Internationale Kontor formidler information om
double degree-uddannelser og andre internationale
muligheder.
Ydermere kan de studerende få hjælp og bistand via
studenterintranettet. Her kan de studerende finde
information om alle aspekter af deres studieliv, herunder
administrative oplysninger om deres uddannelse og
karriererådgivning. På intranettet findes oplysninger og råd
om emner, som rækker ud over det, de studerende lærer i
løbet af undervisningen, fx teknikker til at skrive
projektrapporter, vælge de rette valgfag, kontakte en
studievejleder etc.
For studerende på efter-/videreuddannelserne foregår støtte
til studerende på de individuelle uddannelser. Der er
information om forskellige emner på studenterintranettet,
og hvert uddannelsessekretariat besvarer de forskellige
typer henvendelser fra de studerende.

Ud over den information og vejledning, der tilbydes via
Student Hub og intranettet, yder Studievejledningen
vejledning ved åbent hus-arrangementer,
informationsseminarer, samt gruppevejledning eller
individuel vejledning. Studievejledningen står også for
studiestartsprogrammerne for nye bachelor- og
kandidatstuderende og driver et mentorprogram for 1. års
bachelorstuderende og særlig støtte til specialeskrivning.
Vejledningen i studievejledningen ydes af professionelle
vejledere samt studenterrådgivere, som alle har modtaget
specifik undervisning inden for vejledning.

INDIKATORER OG OPFØLGNING
Kvaliteten af støtten og tilbuddene til bachelor/kandidatstuderende kan måles på frafaldsprocent og
gennemførselstid – dog ikke direkte. Der er mange andre
faktorer, som spiller ind, og det er endnu ikke muligt at
isolere effekten af støtten til de studerende. I den årlige
evaluering spørges de studerende om deres tilfredshed med
administrationen.

ANSVAR
Studiechefen er ansvarlig for Student Hub,
studenterintranettet og de andre ydelser til studerende på
bachelor-/kandidatuddannelserne. Executive Director of
MBA and part-time programmes har ansvaret for støtten og
tilbuddene til de studerende på efter-/videreuddannelserne.
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IMPLEMENTERING
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MONITORERE
FORMÅLET MED DETTE ELEMENT ER AT KONTROLLERE KVALITETSPROCESSEN OG
INKLUDERE FEEDBACK FRA INTERESSENTER OG DERMED SIKRE, AT UDDANNELSERNE
LEVER OP TIL CBS’ KVALITETSSTANDARDER. CBS HAR BÅDE KVALITATIVE OG KVANTITATIVE
STANDARDER. VORES KVALITETSMÅL MONITORERES I DE FLESTE TILFÆLDE VED AT BEDE
DEN ENKELTE STUDIELEDELSE FREMLÆGGE DERES INDSATS OG TILTAG PÅ ET SPECIFIKT
OMRÅDE.
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B1 AKADEMISK INTEGRITET
For at værne om respekten for det akademiske arbejde, der
udføres på CBS, herunder CBS’ uddannelsers kvalitet og
renommé, skal vores studerende opfylde kravene til
akademisk integritet.

IMPLEMENTERING

METODE

INDIKATORER OG OPFØLGNING

Som en del af deres studiestartsforløb informeres nye
studerende om, hvad akademisk integritet er. For
bachelorstuderende igangsættes semestret desuden med en
Responsibility Day om emner omhandlende socialt ansvar.
For at støtte de studerendes forståelse af akademisk
integritet har CBS introduceret et onlinekursus om
akademisk integritet for alle nye bachelorstuderende på
CBS. Formålet med kurset er at sikre en grundlæggende og
fælles forståelse af centrale problemstillinger i forbindelse
med akademisk integritet, og ikke mindst hvordan disse
helt kan undgås.
Kurset er skabt i et samarbejde mellem Uddannelse &
Kvalitet, studieadministrationen, CBS Legal, Teaching &
Learning, CBS Bibliotek og et antal VIP’ere. Det
gennemgår, gennem video og tekst, nogle af de
væsentligste problemstillinger, studerende står overfor, når
de giver sig i kast med deres nye liv i den akademiske
verden, blandt andet plagiering.
Som supplement til kurset har CBS en omfattende
onlineguide om akademisk integritet. Den er tilgængelig
for alle vores studerende og indeholder, ud over
gennemgangen af plagiering i dens forskellige former,
afsnit om copyright og GDPR, partisk forskning,
forfalskning og fabrikation af data.
Denne guide gør det muligt for relevante interessenter på
CBS at få en fælles forståelse af problemstillinger, således
at det budskab, der formidles til de studerende, altid er
korrekt og konsekvent.

Efter semesterstarten i efteråret 2020, blev onlinekurset i
akademisk integritet udbudt som et frivilligt kursus til nye
bachelorstuderende, og onlineguiden blev gjort tilgængelig.

En indikator på vores studerendes akademiske integritet er
antallet af indberettede sager om overtrædelse af CBS’
regler om akademisk integritet. For at løfte den akademiske
integritet undersøges alle skriftlige opgaver, der indsendes
via den digitale eksamensplatform, Digital Eksamen, for
eventuelt problematiske tekstuelle overlap ved brug af
URKUND, som er software til plagieringskontrol. Denne
software påviser ikke plagiering som sådan, men gør
eksaminatorerne opmærksomme på steder, der bør
undersøges nærmere. Hvis en eksaminator mistænker, at
CBS’ regler om akademisk integritet ikke overholdes, skal
det indberettes til CBS Legal, som behandler sagerne på
vegne af CBS’ rektor.
Den første afholdelse af onlinekurset i akademisk integritet
er et pilotprojekt. Feedbacken fra deltagerne og den viden,
der indhentes via første afholdelse af kurset, vil blive brugt
til at tilpasse kurset. Vi planlægger at gøre kurset
obligatorisk fra september 2021 for alle nye
bachelorstuderende, og vi vil også gøre det tilgængeligt for
andre studerende.

ANSVAR
Uddannelsesdekanen og CBS Bibliotek har ansvaret for at
støtte de studerendes akademiske udvikling.
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B2 BUSINESS INTELLIGENCE
CBS bruger business intelligence til at sikre:
Et tilstrækkeligt, pålideligt og veldokumenteret
grundlag for beslutninger på CBS.
At alle enheder på CBS er i stand til at udføre den
nødvendige opfølgning på og monitorering af
udvalgte nøgleindikatorer til at hjælpe dem i den
daglige ledelse.

METODE
CBS stiller et ledelsesinformationssystem og ad hocanalysetjeneste til rådighed for relevante interessenter på
CBS: Direktion, studieledere, studienævn og institutter.
Ledelsesinformationen består fx af nøgletal og -indikatorer
samt standardrapporter. Analysetjenesten er et statistisk
beredskabsværktøj målrettet ledere og udvalg.
Studielederne og studienævnene modtager relevante
nøgleindikatorer vedrørende uddannelsers resultater med
henblik på at støtte monitorering og opfølgning. Det
statistiske beredskabsværktøj består af information fra
CBS’ BI-løsning præsenteret i systemet Power BI,
herunder tilgængelige data fra CBS’
administrationssystemer. Studieadministratorerne
undervises i brugen af data.
CBS følger udviklingen i indikatorerne for vores
uddannelser og benchmarker med andre danske
universiteter. I de årlige forretningseftersyn fremlægges et
udvalg af nøgledata for bestyrelsen. På basis af disse
rapporter (én for efter-/videreuddannelserne og én for
bachelor-/kandidatuddannelserne), fremsættes en række
anbefalinger.

IMPLEMENTERING
Rapporter, nøgletal og datapakker er tilgængelige for
programme managers og institutter, og gøres tilgængelige
for hele organisationen på intranettet og i Power BI.
Informationen anvendes bredt på CBS og af både
studielederne og studienævnene som en informationskilde i
deres daglige arbejde og til kvalitetssikring af
uddannelserne.

INDIKATORER OG OPFØLGNING
Kvaliteten af BI måles ud fra dataoutputtets
tilstrækkelighed som fastsat gennem en dialog med
uddannelserne og institutterne. Nøgletal, rapporter og
datapakker anvendes af en stor gruppe interessenter på
CBS. De enkelte studienævn anvender data som en
informationskilde i forbindelse med daglig styring og
kvalitetssikring af de pågældende uddannelser.
Informationen anvendes også i studielederberetningerne
samt i dialogen mellem studieleder og uddannelsesdekan
ved de årlige budgetmøder.

ANSVAR
Business Information & Analytics (BIA) udvikler business
intelligence-miljøet, herunder ledelsesinformation,
datakvalitet, datatilgængelighed etc. BIA, en enhed, der
hører under Universitetsdirektøren, står for udarbejdelse,
udvikling, kvalitetssikring og distribution af rapporter, ad
hoc-analyser og datapakker. Behovet for information og
indhold i fx rapporter og datapakker fastsættes ud fra en
dialog mellem BIA og resten af organisationen.
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B3 BENCHMARKING OG RANKINGS
CBS deltager i benchmarking-aktiviteter for at lære fra
’best practice’ på internationalt plan. CBS sigter efter at
være en førende international business school og leve op til
internationale standarder på alle aktivitetsområder, således
at universitetet kan tiltrække de bedste studerende, forskere
og medarbejdere.
Med deltagelsen i benchmarking og rankings følger også
forpligtelsen til at producere de nødvendige data og
selvevalueringer. Disse data afdækker ikke kun viden om
kvalitetsmæssige anliggender men også en øget
organisatorisk bevidsthed om den rolle og vigtighed,
kvalitet har for CBS’ uddannelser og andre aktiviteter.

METODE
CBS udfører både intern og ekstern benchmarking. Intern
benchmarking inkluderer periodiske peer reviews, hvor de
enkelte uddannelsers praksis og resultater sammenlignes
systematisk ud fra alle relevante kvalitetsparametre.
Ekstern benchmarking organiseres ad hoc af de deltagende
institutioner og dækker en række dimensioner, som
fastsættes af deltagerne.
Rankingernes omfang og metode defineres af eksterne
rankinginstitutioner. CBS deltager i en række uddannelsesog forskningsrankings, samt rankings for internationalt
omdømme. På nuværende tidspunkt optræder CBS på
rankings hos Financial Times, The Economist, QS,
Bloomberg Businessweek og Times Higher Education.
CBS indsender de data, rankinginstitutionerne anmoder
om, for at deltage. CBS deltager også i internationale
akkrediteringer med EQUIS, AACSB og AMBA.

IMPLEMENTERING
Direktionen modtager og diskuterer resultaterne af
benchmarking og rankings. Informationen deles med de
relevante organisationsenheder, hvor der træffes og
implementeres beslutninger om udvikling. Selv hvis
resultaterne af benchmarkingen ikke fører til nogen
ændringer, fører den interne proces med udførelse af
benchmarking, udarbejdelse af benchmarkingrapporten og
indsamlingen af data ofte til øget intern opmærksomhed på
kvalitetsmæssige anliggender, og benchmarking er derfor

vigtig for opretholdelsen af organisationens fokus på
kvalitetsudvikling og for skabelse af en intern
kvalitetskultur.

INDIKATORER OG OPFØLGNING
Alle områder, hvor CBS ikke lever op til sine peers,
drøftes. Selv hvis det besluttes, at der ikke skal reageres
direkte på en given indikator, overvåges resultaterne nøje
og bygges ind i et mønster, som efterfølgende kan føre til
handlinger med henblik på at udbedre de observerede
mangler. Resultaterne af både benchmarking og rankings
diskuteres af direktionen, og de nødvendige handlinger og
udviklingsplaner overvåges i årsrapporter fra de relevante
dele af organisationen (uddannelser, institutter,
administrative enheder). Hvis en rankingplacering fører til
handlingstiltag, monitoreres disse i efterfølgende rankings i
de følgende år.

ANSVAR
Rankingplaceringer overvåges og kommunikeres internt og
eksternt af Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation.
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B4 STUDENTEREVALUERING AF
UNDERVISNINGEN
Studenterevalueringer af undervisningen er en helt
afgørende informationskilde for CBS’ kvalitetsarbejde.
Målet er at indhente valid og relevant information om de
studerendes opfattelse af undervisningens og
uddannelsernes kvalitet. Denne information bruges af
studienævn og uddannelsesdekanen i det løbende
kvalitetsarbejde og danner grundlaget for offentliggørelsen
af de lovpligtige evalueringsresultater.

METODE
Alle kurser, der afsluttes med en eksamen på CBS,
evalueres ved spørgeskema. Underviserne opfordres til at
afsætte tid i undervisningen til at udfylde spørgeskemaet.
Alle undervisere, som har undervist mere end tre lektioner i
samme fag, evalueres individuelt. Derudover evaluerer de
studerende også deres studieår mere generelt med et
spørgeskema, der udsendes i maj. Besvarelsesprocenten på
studenterspørgeskemaerne varierer, men er generelt lav (se
mere under opfølgning).
Vores egne evalueringer suppleres af de nationale
UddannelsesZoom-målinger.
Som et supplerende evalueringselement har bachelor/kandidatuddannelserne deres egne quality boards; se mere
i afsnittet ‘Inddragelse af studerende’.
Ud over ovennævnte kan et studienævn, en fagansvarlig, en
underviser eller institutleder arrangere supplerende
evalueringer efter behov.

IMPLEMENTERING
CBS Evaluering/Business Information & Analytics
udsender spørgeskemaer, modtager besvarelser og
indrapporterer dem til studienævn og institutter.
Studienævnene diskuterer resultaterne, og rapporterne
sendes også til det enkelte fags undervisere og den
fagansvarlige. Evalueringerne af de enkelte underviseres
præstationer behandles fortroligt. De gøres kun
tilgængelige for den pågældende underviser, den
fagansvarlige, institutlederen og studienævnet.

Resultaterne af studieårsevalueringerne offentliggøres på
CBS’ hjemmeside.

INDIKATORER OG OPFØLGNING
Studenterevalueringer af fag og uddannelser kan variere af
flere årsager, men må ikke være konsekvent lave for noget
fag eller nogen uddannelse. For den årlige helårsevaluering
af alle uddannelser er målsætningen, at hver uddannelse
bør få en karakter på mindst 3,8 (ud af 5) for hvert
uddannelsesår. Studienævnene opfordres til at bruge andre
tilgængelige informationer, såsom eksamensresultater og
kommentarer fra underviserne. Studienævnene identificerer
eventuelle problemer, som kræver handling, og iværksætter
handling gennem en dialog med institutter, fagansvarlige
og uddannelsesdekanen. I denne proces suppleres
spørgeskemaundersøgelser med andre informationskilder
som grundlag for beslutninger om akademiske,
pædagogiske eller personalerelaterede tiltag.
Studienævnene er forpligtet til at give studerende feedback
på deres evalueringer og oplyse dem om eventuelle
konsekvenser (dog er personalerelaterede beslutninger
undtaget).
CBS er i gang med at udvikle en ny undervisningsevalueringsmodel, som forventes færdig i 2022, og CBS
forventer af besvarelsesprocenten vil øges med den nye
model.

ANSVAR
Den almene spørgeskemaundersøgelse, som udgør
grundlaget for de studerendes evalueringer af
undervisningen, håndteres af CBS Evaluering/Business
Information & Analytics.
Uddannelsesdekanen fører tilsyn med
spørgeskemaprocessen og overvåger resultaterne.
Studienævnene skal bruge spørgeskemaundersøgelserne i
deres kvalitetsarbejde og supplere dem med andre
evalueringsformater efter behov. Institutlederne fører tilsyn
med undervisernes præstationer, hvor resultaterne af
spørgeskemaundersøgelsen er en vigtig indikator.
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B5 EKSTERN FEEDBACK
FEEDBACK FRA ALUMNER
CBS indhenter systematiseret, kvantitativt og kvalitativt
input fra CBS’ alumner til anvendelse i det løbende
kvalitetsarbejde med individuelle uddannelser og CBS
generelt.

METODE
I de nationale UddannelsesZoom-spørgeskemaundersøgelser for dimittender, stilles dimittender fra CBS
en række supplerende spørgsmål, der er udformet af CBS,
fx hvad deres nuværende stilling er, og hvordan de ser et
match mellem de kompetencer, de har opnået gennem
deres uddannelse, og de kompetencer, der kræves af deres
arbejde.
Ældre alumner inviteres til at blive medlem af
uddannelsernes aftagerpaneler.
For at etablere og nære en stærk tilknytning til alumner
afholder CBS aktiviteter både på uddannelsesniveau og via
CBS Alumni-netværket. Både forskere, programme
managers og CBS Alumni-netværket formidler relevante
nyheder, informerer om måder at engagere sig i CBS, og
inviterer alumner til at deltage i forskningsprojekter,
konferencer, faglige arrangementer og workshops gennem
CBS Alumni-netværket.
Alumner kan gennem CBS Mentoring være mentorer for
nuværende studerende om karriererelaterede emner såsom
overgangen fra studieliv til arbejdsmarkedet.

IMPLEMENTERING
CBS Evaluering, en enhed under Business Information &
Analytics, og Uddannelse & Kvalitet afklarer i fællesskab
hvilke supplerende spørgsmål, der skal inkluderes i
UddannelsesZoom-spørgeskemaundersøgelsen til
dimittender. Feedbacken fra dimittender og alumner bruges
af studienævnene sammen med andre informationskilder
som input til studieledelse og -udvikling.

INDIKATORER OG OPFØLGNING
Alle uddannelser skal have løbende kontakt med alumner.
Alumners deltagelse i spørgeskemaundersøgelser,

aftagerpaneler og anden interaktion skal være på et højt
niveau. CBS overvåger feedback fra dimittender/alumner
på grundlag af et CBS-gennemsnit og i relation til andre
indikatorer for erhvervsmæssig relevans, fx information fra
UddannelsesZoom om arbejdsløshedsprocenter og
lønsatser. CBS Business Panel, et panel bestående af
fagfolk fra forskellige sektorer, hvoraf halvdelen er CBSalumner, er en anden kilde til feedback (se ’Feedback fra
arbejdsgivere’ nedenfor).
Brugen af feedback fra alumner og implementeringen af
beslutninger på grundlag af dette er et af emnerne i
turnusevalueringerne af CBS’ uddannelser (beskrevet i det
separate afsnit C1 nedenfor).

ANSVAR
Studienævnene og studielederne for kandidatuddannelserne
har ansvaret for etableringen af en stærk relation med
alumner. Dette indebærer organisering af alumneaktiviteter
og sikring af løbende kommunikation med alumner.
Uddannelsesdekanen har det overordnede ansvar for
indhentning og anvendelse af feedback fra alumner i den
løbende udvikling af vores uddannelser.

FEEDBACK FRA AFTAGERE
Formålet med feedback fra aftagere er at sikre, at CBSdimittenders kvalifikationer er relevante for
arbejdsmarkedet. CBS er interesseret i feedback fra
aftagere med henblik på at udvikle nye uddannelser og
justere de eksisterende uddannelser ud fra erhvervslivets
behov. I Danmark er det også en juridisk forpligtelse at
afholde en systematisk dialog med relevante aftagere.

METODE
Der indhentes feedback fra aftagere på institutionsniveau
(generelle anliggender og porteføljeanliggender), på
uddannelsesniveau og i visse tilfælde også på
institutniveau.
Uddannelsesdekanen har et overordnet aftagerpanel: CBS
Business Panel. Dets medlemmer repræsenterer en bred
vifte af industrier og organisationer og udnævnes for en
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toårig periode. På panelmøder diskuteres generelle
anliggender vedrørende erhvervsrettet uddannelse, og
medlemmerne giver feedback på CBS’ strategier og tiltag i
forbindelse med uddannelserne. Alle uddannelser har et
aftagerpanel bestående af arbejdsgiverrepræsentanter i
overensstemmelse med CBS’ politik. Uddannelsen kan
have sit eget aftagerpanel eller vælge at samarbejde med
andre uddannelser og dele et aftagerpanel, dvs. samlet i
klynger. Udvikling af uddannelser og udviklinger på
arbejdsmarkedet diskuteres på møder med aftagerpanelet,
som regel en til to gange årligt.

IMPLEMENTERING
Det at få et aftagerpanel til at fungere er et spørgsmål om at
udarbejde relevante og konstruktive opgaver for dets
medlemmer. Det har ikke nogen bindende
beslutningstagende funktion, men en fokuseret og
velforberedt udveksling af information og indblik fungerer
som et incitament til deltagelse. Studienævnene og
studielederne har ansvaret for at udarbejde sådanne
opgaver med henblik på at indhente værdifuld feedback fra
aftagere. For at professionalisere CBS’ aftagerpaneler og
sikre både motivation og engagement, skal panelerne følge
et generelt charter.

METODE
Efter en eksamen med en ekstern censor indsender den
eksterne censor et indberetningsskema med svar på en
række spørgsmål vedrørende eksamenen. Spørgsmålene
udarbejdes af Sekretariatet for de Erhvervsøkonomiske
Censorkorps eller et andet relevant eksternt sekretariat for
eksterne censorer. Afdelingslederen for Administrative
Planning Unit (APU) og Uddannelse & Kvalitet har adgang
til rapporterne.
Efter hhv. vintereksamenerne og sommereksamenerne
modtager studieledelsen for den enkelte uddannelse, både
bachelor-, kandidat- og efter-/videreuddannelser, de
relevante rapporter fra afdelingslederen for APU. Som et
supplement til de eksterne censorers feedback på
eksamenerne får de interne censorer også mulighed for at
give feedback på eksamenerne.
Eksamensrapporterne bruges af studienævnene i den
løbende udvikling af uddannelserne.

INDIKATORER OG OPFØLGNING

Derudover udarbejder CBS’ kontaktcensor for de
erhvervsøkonomiske uddannelser en halvårlig rapport om
eksamensoplevelser. Denne rapport danner grundlaget for
en dialog om uddannelses- og fagkvalitet mellem
Uddannelse & Kvalitet, lederen for APU og den/de
relevante formand/formænd for de Erhvervsøkonomiske
Censorkorps samt en repræsentant fra Sekretariatet for de
Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

Arbejdsgiverrelationer og feedback fra aftagerpaneler
bliver diskuteret i de enkelte studienævn. Data er
kvalitative; der er ikke opsat kvantitative indikatorer.
Dialogens direkte resultater skal anvendes i den løbende
uddannelsesudvikling. De indirekte fordele er også
relevante for fagudvikling og aktiviteter uden for
undervisningen.

Yderligere anmoder Uddannelse & Kvalitet, når der
foretages ændringer i studieordningerne, om input fra
formanden for det relevante censorkorps, såfremt det
vurderes, at en eller flere ændringer vil have væsentlig
indflydelse på det samlede prøve- og eksamenssystems
kvalitet for en uddannelse.

Chartret indeholder specifikke punkter, som danner en
generel ramme, hvori der er valgfrihed.

ANSVAR
Uddannelsesdekanen har ansvaret for feedback fra aftagere
på institutionsniveau og studienævnene og studielederne på
uddannelsesniveau.

FEEDBACK FRA CENSORER
Eksterne censorer er et uafhængigt element i systemet for
uddannelseskvalitetssikring. Deres primære formål er at
give en uafhængig vurdering af den studerendes
eksamenspræstation. Denne vurdering baseres på
læringsmålene og giver derfor de eksterne censorer et godt
indblik i studerendes overordnede læringsniveau.

De eksterne censorer inddrages også i en mere detaljeret
vurdering af læringsmål (assurance of learning). Dette
projekt iværksættes fra 2021.

IMPLEMENTERING
Både studienævnene, APU og Uddannelse & Kvalitet er
modtagere af den feedback, der indsendes af de eksterne
censorer.

Feedbacken fra de eksterne censorer giver studielederne
jævnlig information om, hvordan fagene og eksamenerne
fungerer. Data fra feedbacken fra de eksterne censorer er
en ressource, som de forskellige interne interessenter kan
vende tilbage til under eksamens- og
uddannelsesudviklingsprocessen.

ANSVAR
Studiechefen, for bachelor-/kandidatuddannelser, og
Executive Director of MBA and part-time programmes, for
efter-/videreuddannelser, har ansvaret for overvågningen af
processen og for at sikre den løbende dialog mellem
deltagerne i processen.
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INDIKATORER OG OPFØLGNING
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FORBEDRE
DETTE ELEMENT IMPLEMENTERER DE NØDVENDIGE TILTAG FOR
LØBENDE AT STØTTE KVALITETSFORBEDRINGEN I UDDANNELSERNE
OG FASTSÆTTE NYE DRIFTSPROCEDURER.

På CBS gennemgår hver uddannelse en peer review-proces
i en 5-årscyklus. Uddannelsens indhold gennemgås med
henblik på at give studienævnet nye ideer til forbedring af
uddannelsen. Det perspektiv betyder, at det primære fokus
ligger på kvalitetsforbedring frem for kvalitetssikring.

Se den separate politik (Recurring Programme Peer
Review) for en mere detaljeret beskrivelse af proceduren
og principperne.

IMPLEMENTERING

Derudover skal gennemgangen af uddannelsen belaste
studieledere og studieadministratorer mindst muligt.

Uddannelse & Kvalitet organiserer processen og leder
forløbet. CBS Business Intelligence Unit leverer de
nødvendige data til uddannelserne og panelerne.

METODE

INDIKATORER OG OPFØLGNING

Evalueringen af den enkelte uddannelse tager
udgangspunkt i en selvevalueringsrapport, der suppleres
med en række data.
Datasættene er som følger: a) Ansøgere, dimittender,
gennemførsel og frafald, b) studenterevalueringer og
eksamenspræstation, c) fagoverblik, forskningsforankring,
kompetenceprofil, og d) ansættelse, løn.
Studielederen udarbejder en kort selvevalueringsrapport,
der struktureres i overensstemmelse med følgende afsnit: a)
kommentarer om den foregående handlingsplan, b)
kommentarer om uddannelsen, c) kommentarer om
ansættelsesperspektiver, og d) afsluttende bemærkninger.
For at få feedback nedsætter CBS et panel bestående af: a)
en bedømmer fra et andet universitet (formand), b) en
arbejdsgiverrepræsentant, og c) en studieleder (kollega fra
CBS).
Panelets opgave er at gennemgå uddannelsen fra alle leder
og kanter. Panelet bliver bedt om at kommentere på
anliggender vedrørende kvalitetssikring, men bør primært
fokusere på kvalitetsforbedring.
Panelet modtager ovennævnte materiale sammen med
andre relevante dokumenter (links til studieordninger etc.)
og mødes med en række studerende og undervisere samt
uddannelsens studieledelse og relevante personer fra
studieadministrationen for at diskutere relevante
anliggender vedrørende uddannelsens kvalitet. Slutteligt
udarbejder panelet en række anbefalinger om ændringer til
uddannelsen, og disse vil blive diskuteret i studienævnet.

Studielederen udarbejder en handlingsplan på grundlag af
anbefalingerne fra panelet. Handlingsplanen indsendes
sammen med den årlige studielederrapport.
Uddannelsesdekanen følger op på handlingerne ved de
årlige studienævnsbesøg.
Hver ny peer review-proces lægger ud med et tilbageblik
på beslutningerne, der blev truffet ved den sidste
evaluering, og dermed lukkes kredsløbet.

ANSVAR
Studielederne er ansvarlige for opfølgningen i
studienævnene. Uddannelsesdekanen er ansvarlig for
opfølgningen på handlingsplanerne.
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C1 TURNUSEVALUERING AF
UDDANNELSERNE
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C2 NYE UDDANNELSER OG
NEDLÆGGELSE AF UDDANNELSER
Når CBS opretter nye uddannelser, skal de være af både
høj pædagogisk og akademisk kvalitet, uddanne
erhvervsdygtige dimittender, passe ind i CBS’
uddannelsesportefølje og være økonomisk levedygtige. Og
hvis en eksisterende uddannelse ikke længere lever op til
disse krav i tilstrækkelig grad, vil det blive overvejet, om
uddannelsen skal nedlægges. Se også den separate politik
på cbs.dk.

METODE
Forslag til nye uddannelser kan udvikles af forskellige
interessenter på CBS. Processen er i tre faser: idéfasen,
høringsfasen og beslutningsfasen. Kriterierne for oprettelse
af uddannelser er:
-

-

-

-

-

-

Hver uddannelse skal imødekomme en overordnet
efterspørgsel og et specifikt behov blandt aftagere.
Der er behov for en dialog med aftagere for at
dokumentere, at der vil være aftagere, der vil ansætte
dimittenderne, og det skal sandsynliggøres, at der er
et samfundsmæssigt behov, der kan retfærdiggøre den
samfundsmæssige investering.
Der skal være et tilstrækkeligt antal kvalificerede
ansøgere til uddannelsen.
CBS finansieres hovedsageligt af staten. Derfor skal
taxameterfinansierede uddannelser være relevante for
det danske erhvervsliv og for danske unge.
Udenlandske studerende og aftagere er også
relevante, idet arbejdsmarkedet og talentmassen er
international.
Der skal være et fagligt grundlag på CBS. Der skal
være en akademisk tilstrækkelig og relevant
forskningsmæssig baggrund for at udbyde en
uddannelse.
Der skal være den nødvendige kapacitet og ressourcer
(personale, undervisningslokaler, IT etc.) til at
implementere en uddannelse.
Alle uddannelser skal være en del af det, vi på CBS
opfatter som en Business School - et bredt og
dynamisk begreb, som vi selv er med til at udvikle.
Nye uddannelser skal adskille sig fra de eksisterende
uddannelser.

-

Der skal for nye uddannelser kunne laves en realistisk
plan for markedsføring, finansiering og bemanding.

Nedlæggelse af uddannelser
Nedlæggelse af uddannelser følger principperne i
kriterierne for oprettelse af nye uddannelser. Proceduren
for nedlæggelse af en uddannelse består af en høringsfase
og en beslutningsfase. Såfremt det skønnes nødvendigt,
kan høringsfasen begrænses til Akademisk Råd.
Når en uddannelse nedlægges, fordi den ikke længere
vurderes at leve op til et eller flere af ovenstående krav,
nedsættes der et særligt udvalg til at sikre en ordentlig
afvikling af uddannelsen, ikke mindst af hensyn til de
studerende. Fra beslutningen om nedlæggelse kan det tage
op til 6-7 år, inden den sidste studerende har afsluttet
uddannelsen eller er blevet udmeldt. Vi er forpligtigede til
at sørge for, at de studerende gives en fair chance for at
færdiggøre deres uddannelse, herunder at give dem
mulighed for at deltage i det antal eksamensforsøg, de har
ret til.

IMPLEMENTERING
Forslag til nye uddannelser sendes til uddannelsesdekanen.
Hvis forslaget godkendes og vedtages, udpeger dekanen en
midlertidig studieleder og et arbejdsudvalg til at forberede
oprettelsen.

INDIKATORER OG OPFØLGNING
Kvalitet i oprettelsen af nye uddannelser evalueres på kort
sigt ved succesraten i opnåelsen af positive tilkendegivelser
fra rektor og ministeriet. På længere sigt er følgende
indikatorer for uddannelsens bæredygtighed: uddannelsens
evne til at tiltrække kvalificerede ansøgere og dens
resultater i studenter- og turnusevalueringer samt på
arbejdsmarkedet. Uddannelse & Kvalitet sikrer
implementeringen af uddannelsen og overvåger
udviklingen af uddannelsen og dens resultater i henhold til
de normale procedurer for studenter- og
turnusevalueringer.

Uddannelsesdekanen behandler forslag til nye uddannelser,
mens direktionen, under vejledning af Akademisk Råd,
tager beslutningen med forbehold for ministeriets
godkendelse. Det er dekanens ansvar at vurdere, hvorvidt
en uddannelse ikke længere lever op til kriterierne for
fortsat udbydelse af uddannelsen, og at fremlægge forslag
om nedlæggelse. Rektor træffer afgørelsen.
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C3 UNDERVISERNES PÆDAGOGISKE
UDVIKLING
Det er af afgørende betydning for kvaliteten af CBS’
uddannelser, at det videnskabelige personale besidder de
nødvendige kvalifikationer for planlægning og udvikling af
gode, forskningsbaserede fag og uddannelser. Dette skaber
et behov for særlige pædagogik-/didaktikundervisningskurser rettet mod forskellige grupper.

METODE
Teaching & Learning udbyder en bred vifte af kurser til
underviserne. De mest efterspurgte omhandler case-baseret
undervisning, det multikulturelle undervisningslokale og
teknologiunderstøttet undervisning og læring. Et særligt
tilbud er kurset ’Executive Teacher Pedagogical
Programme’, som udbydes til undervisere på efter/videreuddannelserne. CBS udbyder også kurser inden for
udvikling af sprogfærdigheder for personer, der underviser
på engelsk.
Studerende, som arbejder som studenterinstruktorer på
CBS, skal deltage i kurset rettet mod denne målgruppe.
Alle undervisere, både VIP og DVIP, skal tage
todageskurset ‘Grundlæggende universitetspædagogik’
(‘Learning to teach’ på engelsk). Det forbereder dem på de
grundlæggende undervisningsaspekter (forelæsning,
klasseundervisning, projektvejledning og eksamen).
Kursusdeltagelse registreres i HR-systemet. Teaching &
Learning vurderer, på grundlag af kursusbeskrivelser, om
en ny underviser har lignende undervisningskvalifikationer
fra et allerede afsluttet kursus.
Alle adjunkter skal deltage i Adjunktuddannelsen. Forløbet
består af flere elementer, som bidrager til udviklingen af
adjunkters undervisningskvalifikationer: Kursusdeltagelse,
skrivning af artikler, pædagogisk supervision, fagdidaktisk
manuduktion og vurdering. Forløbet baseres på
adjunkternes undervisningspraksis.

IMPLEMENTERING
Teaching & Learning, en enhed under
uddannelsesdekanen, organiserer kursusforløb.
Institutlederne fører tilsyn med deres medarbejderes
deltagelse i relevante kursusforløb.

INDIKATORER OG OPFØLGNING
De kvantitative indikatorer er antallet af deltagere;
kursusforløbets kvalitet og relevans måles via
evalueringsskemaer. Institutlederne følger op på
pædagogikundervisningens kvalitet som led i den årlige
MUS-samtale.

ANSVAR
Forskningsdekanen administrerer det videnskabelige
personales deltagelse i obligatoriske og frivillige kurser.

Kvaliteten af de forskellige administrative opgaver og
funktioner og af støtten til de studerende afhænger af de
individuelle medarbejderes viden og færdigheder.

INDIKATORER OG OPFØLGNING

Administrativt personale tilbydes kompetenceudvikling på
en række forskellige områder for at sikre den bedst mulige
service til studerende og det videnskabelige personale. Som
led heri tilbydes de at deltage i diverse videndelingsnetværk, hvor medarbejdere definerer og udvikler deres
eget område. Sådanne videndelingsnetværk er beregnet til
at skabe nye relationer samt anvende eksisterende viden og
skabe ny viden på tværs af organisationen.

Kursusforløbenes kvalitet og relevans evalueres på MUSsamtalerne og i en løbende dialog med lederne, og nye
undervisningsforløb planlægges.

METODE

ANSVAR

Videndelingsnetværkene og kompetenceudvikling for
studieadministrationens personale finder sted på fire
niveauer: Internt i den lokale STU-enhed, på fælles STUniveau, på CBS-niveau (via HR-afdelingen) og på
uddannelsessektorniveau (via Administrativ
Efteruddannelse for Universitetsansatte (AEU)).

IMPLEMENTERING
HR-afdelingen udbyder introforløb til nye ansatte
(‘Velkommen til CBS’) og sprogkurser i engelsk. De
forskellige enheder i STU træffer beslutninger om lokale
tiltag og giver input om fælles STU-tiltag.

Deltagelse i workshops og i kursusaktiviteter måles og
evalueres.

Kompetenceudviklingstiltagene evalueres gennem
medarbejdertilfredshedsundersøgelser hvert tredje år.
Undersøgelsen fokuserer hovedsageligt på
kompetenceudvikling og jobudvikling.

Sekretariatslederne, under hhv. Studiechefen og Executive
Director of MBA and part-time programmes, har ansvaret
for at følge op på medarbejdernes kompetenceudvikling i
afdelingerne.
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C4 KOMPETENCEUDVIKLING FOR
ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE
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C5 INDDRAGELSE AF DE STUDERENDE
De studerende skal inddrages i kvalitetssikringen af
uddannelserne og i CBS’ overordnede udvikling.

METODE
Studerende udgør halvtreds procent af de valgte
medlemmer i studienævnene. For at sikre en bredere
repræsentation af de studerendes perspektiver og
evalueringer er det obligatorisk for studienævnene på
bachelor- og kandidatuddannelserne at have et quality
board (QB). Medlemmerne af et QB består af 1 – 2
repræsentanter fra hver årgang.
For MBA- og masteruddannelserne er de studerendes
perspektiver også i fokus på jævnlige møder mellem
repræsentanter for hver årgang fra den enkelte uddannelse
og studieledelsen for den pågældende uddannelse.
Repræsentanter for studenterorganisationen CBSStudents
mødes med direktionen mindst én gang pr. semester. De
studerende drøfter de overordnede anliggender med rektor,
uddannelsesmæssige anliggender med
uddannelsesdekanen, og udvikling af campus med
universitetsdirektøren.
Desuden har uddannelsesdekanen månedlige frokostmøder
med studenterorganisationen CBSStudents med deltagelse
af Uddannelse & Kvalitet.

IMPLEMENTERING
Det enkelte studienævn mødes med repræsentanter for QB
én gang pr. semester for at drøfte emner, som QB finder
relevante. QB fastsætter dagsordenen for mødet.
Repræsentanter for direktionen og for
studenterorganisationen fastsætter i fællesskab
dagsordenen for deres møder.

INDIKATORER OG OPFØLGNING
Ud fra de emner, der fremlægges af de studerende, får
studienævnene og direktionen jævnligt indblik i hvilke
kvalitetsproblemer, de studerende måtte finde vigtige.
Studienævnet følger op på emner, der fremlægges af QB.
Uddannelsesdekanen følger op på emner, der fremlægges
af studienævnene.

ANSVAR
Det enkelte studienævn har ansvar for at aftale møder med
QB.
Direktionen har ansvar for at sikre, at der afholdes møder
med CBSStudents.
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