
CBS’ uddannelser matcher 
erhvervslivets behov. 

Der er stor efterspørgsel på dimittender fra CBS. En  

reduktion af studiepladser vil betyde, at erhvervslivet og  

samfundet ikke længere i tilstrækkelig grad vil få opfyldt  

behovet for kvalificeret arbejdskraft.

Finanssektoren kommer allerede i 2025 
til at mangle op mod 4.000 medarbejdere 
med lange videregående uddannelser. 

I 2030 forventes en overefterspørgsel 
på ca. 16.000 personer på det  
samfundsfaglige område. 

Kilde: Mismatch på det danske arbejdsmarked i 
2030, Ingeniørforeningen og Danske Gymnasier,
2021
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Ansættelse af dimittender fra CBS

Offentlig sektor 

Privat sektor
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Gennemsnitlig ledighed, 2015–2019

CBS Alle universiteter

CBS har den næstlaveste ledighed blandt 
alle landets universiteter. 

6,6 % 11,6 %

Den gennemsnitlige ledighed på CBS’ uddannelser er under 
den gennemsnitlige ledighed for alle samfundsvidenskabelige 
uddannelser.  

56 % af CBS’ dimittender går 
direkte i job.  

94 % er i job inden for et år. 

Kilde: Ledighed blandt samfundsvidenskabelige dimittender, Dansk 
Industri, 2020

Kilde: Ledighedsgrad 4.-7. kvartal efter dimission, 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2021

Kilde: CBS årsrapport 2020

Kilde: Uddannelsesniveauet i finanssektoren  
- nu og i fremtiden,  Finanssektorens Arbejdsgiver-
forening, 2021

CBS er vores primære rekrutteringskilde og vores adgang til den 
nyeste viden.

Dansk virksomhed, CBS interessentanalyse, 2021
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Studiepladsreduktioner får svære konsekvenser for erhvervslivet

13%

87%  

CBS



CBS har siden 2007 holdt optaget stabilt, dels for at sikre 
fortsat god kvalitet i CBS’ uddannelser, og dels for at sikre 
gode beskæftigelsesmuligheder for CBS’ dimittender.

Antal optagne (bachelor)

Alle universiteter
38 % vækst

CBS
7 % vækst 

Årstal

0

BACHELORSTUDERENDE 
(2020)

= 100 personer

Optag: 2.841

KANDIDATSTUDERENDE 
(2020)

Optag: 3.516

Sammenholder man antallet af optagne bachelorstuderende med antallet af 1. prioritetsansøgninger 
fremgår det, at der er en overefterspørgsel på 87 % på studiepladser på CBS. For alle universiteter er der en 
overefterspørgsel på 47 %.

Færre studiepladser vil betyde højere adgangskvotienter, og presset for 

at opnå et højt karaktergennemsnit på ungdomsuddannelserne vil stige. 

8,0 – 11,3
Adgangs- 

kvotienter

Der er allerede rift om studiepladserne på CBS

Det bliver sværere at  
respondere på erhvervs- 
livets behov

Med den politiske aftale etableres et de 

facto loft over CBS’ optag frem til 2030. 

Dermed kan CBS ikke respondere strategisk 

på fremtidige behov på arbejdsmarkedet ved 

at oprette nye uddannelser uden at skulle 

reducere på eksisterende uddannelser, der er 

efterspurgte i erhvervslivet.
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Kilder: CBS årsrapport, 2020, Hovedtal - Den Koordinerede Tilmelding (KOT), 2020 og UFM datavarehus

Kilde: Danske Universiteter, Universiteternes statistiske beredskab, 2021

Ansøgere, 1. prioritet: 5.304 Ansøgere, 1. prioritet: 8.019


