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Regler om god etisk adfærd på introkurser 
 
1. Formål med introkurser 
Introkurserne på Copenhagen Business School (CBS) har det 
overordnede formål at give alle nye studerende en god faglig 
introduktion til studiet og et godt socialt grundlag for deres videre 
deltagelse i studiet. Det er på introkurserne, at de studerende møder 
hinanden og introduceres til studiet og studielivet på CBS og i 
København.  
 
Introkurserne skal planlægges og afvikles med nødvendig 
hensyntagen til de enkelte deltagere og med respekt for disses 
kulturelle, seksuelle, politiske, religiøse og personlige forskelle og 
holdninger.  
 
2. Introvejleder på CBS 
CBS sætter stor pris på introvejledernes engagement. De enkelte 
introvejledere er repræsentanter for CBS som universitet, hvormed 
CBS forventer at introvejlederne er ansvarsfulde, forstående overfor 
nye studerende og deres forskelle og holdninger 
 
Introvejlederne, som står for afholdelse af introkurserne, er udpeget 
og uddannet af CBS til at forestå kursernes afvikling og er i den 
forbindelse undergivet instruktionsbeføjelse fra CBS, dvs. fra 
studielederen eller den vedkommende har udpeget til at være 
tilsynsførende.  
 
Det er studielederen der foretager udvælgelse af administratorer og 
vejledere. Det tilstræbes, at vejlederkorpset afspejler CBS’ diversitet 
fx mht. køn, kulturel baggrund og personlighed. 
 
Alle introvejledere bliver af studieleder informeret om CBS’ regler 
om god etisk adfærd på introkurser, og dermed bliver de gældende 
rammer og regler kommunikeret ud til de relevante introvejledere. 
Endvidere skal introvejledere skrive under på at de har læst og 
forstået disse regler og CBS ordensregler. 
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Der hverves både en administrationsgruppe og generelle 
introvejledere. Der er obligatorisk deltagelse i CBS’ 
uddannelsesprogram for introvejledere. 
 
3. Introkurserne 
Introkurserne er en del af studieprogrammet, og kurserne afvikles 
således i CBS’ regi og med CBS som overordnede ansvarlig for 
indhold og afvikling.  
 
Krav til programmet 
Der skal være et seriøst fagligt indhold i programmet og i 
aktiviteterne, så intro har en tydelig faglig dimension ligesom de 
sociale aktiviteter skal have fokus på at skabe et godt og 
inkluderende studiemiljø. 
 
Godkendelse af programmet 
Studienævnet er ansvarlig for introkurserne for den pågældende 
uddannelse og skal på forhold godkende det samlede introprogram, 
herunder dettes omfang, konkrete indhold (aktiviteter) og 
afviklingsform.  
 
Dette betyder bl.a. at introvejlederne inden en af studienævnet givet 
deadline skal indsende følgende til godkendelse af studienævnet: 
 

1. Program for hele introkurset inkl. aftenerne 
2. Detaljeret beskrivelse af aktiviteterne og evt. poster 
3. Oplysninger om hvem af introvejlederne, der er ansvarlig for 

aktiviteterne for hver dag i introforløbet, og 
kontaktoplysninger på disse.  

Studienævnet skal godkende introkursernes program og 
aktiviteter/poster inden afholdelse af introkurserne. Er der elementer 
som studienævnet ikke godkender skal introvejlederne ændre på 
indholdet og fremsende et opdateret program for introkurset. 
 
4. Regelsæt vedrørende god etisk adfærd på introkurser på CBS 
På baggrund af ovenstående gælder følgende regler for god etisk 
adfærd på introkurser på CBS: 

1. Introkurserne skal i form og indhold afvikles på en måde, 
som CBS kan stå inde for.  

2. Der skal i forbindelse med afviklingen af introkurserne tages 
hensyn til, at der deltager studerende med forskellige etiske 
normsæt og grænser for personlig integritet, og at alle 
studerende skal kunne deltage på lige fod. Der må således 
ikke i introforløbet forekomme elementer (det være sig af 
faglig eller social/underholdningsmæssig karakter), der  kan 
være stødende for deltagerne. 
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3. Introvejlederne skal under udøvelse af deres hverv under 
introkurset i dets helhed (dvs. også uden for de programlagte 
perioder) udvise en adfærd, der er egnet til at repræsentere 
CBS.  

Specielt vedrørende alkohol, seksualitet og anvendelse af rusmidler 
fastsættes følgende regler: 

4. Der må ikke i introforløbet indgå elementer, der forudsætter 
nøgenhed eller som opfordrer til nøgenhed (herunder fx 
’tøjkæde’ eller lign.) 

5. Der må ikke i introforløbet indgå elementer, der indeholder 
eksplicitte seksuelle aktiviteter eller elementer, der rummer 
implicitte seksuelle undertoner, der kan virke stødende på 
deltagerne.  

6. Deltagere i introkurserne (vejlederne såvel som og 
studerende) må ikke udsætte andre deltagere for nogen form 
for seksuel chikane. CBS betragter det som en skærpende 
omstændighed, hvis der er en introvejleder, der krænker en 
studerendes værdighed.  

7. Der må ikke under introforløbet indtages euforiserende eller 
narkotiske rusmidler af nogen art (gælder såvel vejledere som 
studerende). 

8. Der må ikke i introforløbet indgå elementer, der forudsætter 
indtagelse af alkohol eller som opfordrer til indtagelse af 
alkohol (herunder ’ølstafet’ eller lign.) og alkohol må ikke 
indtages før kl. 17. Dette gør sig gældende både på CBS’ 
campus/områder og evt. hyttetur.  

9. Der skal altid være mindst to ædru introvejledere. 
10. Der må ikke være stærk alkohol på intro. 

Overtrædelse af reglerne for god etisk adfærd på introkurser på CBS 
Overtrædelse af reglerne for god etisk adfærd på introkurser på CBS 
kan medføre sanktioner efter bestemmelserne i CBS’ til enhver tid 
gældende ordensregler. Specielt bemærkes at introvejledere, der gør 
sig skyldige i grove overtrædelser af reglerne, vil kunne risikere 
relegation fra CBS permanent eller midlertidigt. 
 
5. Evaluering af introkurser og håndtering af sager om evt. 
overtrædelse af reglerne 
Introkurserne evalueres som minimum ved spørgeskemaer, der 
udsendes til alle deltagerne.  
 
Studienævnene skal gennemgå behandle evalueringen for deres 
studies introkursus/kurser på det første møde efter at resultatet heraf 
foreligger. Studienævnet skal bl.a. vurdere evt. behov for ændringer i 
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kurserne i fremtiden, og om der forekommer at være sket 
overtrædelser af retningslinjerne.  
 
Hvis studienævnet vurderer at evalueringerne giver anledning til 
mistanke om overtrædelse af reglerne, skal dette undersøges 
nærmere og studieleder skal indberette det skete til CBS Legal, der 
forestår håndteringen af eventuelle disciplinærsager efter CBS til 
enhver tid gældende retningslinjer. 
 
 
Copenhagen Business School, den [dato]. februar 2017 
 
 
 
 
 
 
Per Holten-Andersen 
Rektor                                   
 

 


