
 
 

Statusredegørelse 2020 
for Copenhagen Business Schools  
strategiske rammekontrakt 2018-2021 
  
 

Statusredegørelsen og den ajourførte handlingsplan dokumenterer 
institutionens arbejde med at realisere målene i den strategiske 
rammekontrakt.  

 
Copenhagen Business School har følgende mål i kontraktperioden 2018-2021: 
 
1. CBS vil øge kvaliteten af CBS’ forskning 
2. CBS vil øge relevansen af CBS’ forskning 
3. CBS vil øge de studerendes læringsudbytte 
4. CBS vil give de studerende relevante kompetencer 
5. CBS vil styrke samarbejdet med det omgivende samfund 
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Strategisk mål 1 
CBS vil øge kvaliteten af CBS’ forskning 
CBS vil nå målet gennem indsatser inden for CBS’ forskningsorganisation og øget kvalitet 
i publiceringen. Vi vil have et stærkt fokus på kvalitet i ansættelser og talentudvikling. Vi 
vil øge publiceringen i internationalt anerkendte tidsskrifter og samtidig sikre, at alle 
institutter har en strategi for og mål for publicering, som understøtter målet om en øget 
kvalitet i forskningen. 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
CBS har i 2020 nyrekrutteret 69 forskere. Det bringer den samlede forskerbestand op på 494 
årsværk (omfatter kun VIP-bestand fra adjunkt til professor). Den samlede forskerbestand er 
således steget med 16 årsværk sammenlignet med 2019 og 61 årsværk sammenlignet med baseline.  
 
Antallet af ansøgninger til videnskabelige stillinger stiger fortsat. CBS anvender shortlisting som en 
del af kvalitetssikringen i rekrutteringsprocessen. Af de i alt 895 ansøgninger til videnskabelige 
stillinger, CBS modtog i 2020, blev 30 pct. shortlistet mens 27 pct. efterfølgende blev vurderet som 
kvalificerede shortlistede ansøgere. Det giver i gennemsnit 3,5 kvalificerede ansøgere per stilling, 
hvilket er en stigning på 0,6 i forhold til 2019 og en stigning på 0,9 kvalificerede ansøgere per stilling 
sammenlignet med baseline. Det er således CBS’ vurdering, at det vedvarende fokus på kvalitet i 
ansættelser og processerne herom har den ønskede effekt.  
 
Når det gælder forskningsproduktiviteten og kvaliteten af samme, har 2020 udmærket sig positivt. 
CBS har som mål at følge udviklingen i publicering under Academic Journal Guide (AJG) 
udarbejdet af Association of Business Schools. Denne liste dækker hovedparten af de mest 
prestigefyldte tidsskrifter inden for CBS’ fagområder. På tværs af institutter og fagmiljøer er der 
særligt fokus på publicering i de to øverste kategorier, 4 og 4*.  
 
CBS har i 2020 publiceret 111 artikler på AJG 4/4*-listen, hvilket er det højeste antal nogensinde. 
Det hidtil højeste antal var 88 artikler i 2018. Af de 111 er 53 artikler i den øverste kategori. 
 
Andelen af peer reviewede tidsskriftsartikler som udgives i de institutspecifikke tidskrifter, 
defineret i institutternes publiceringsstrategier, er faldet fra en andel på 59 pct. i 2019 til en andel 
på 53 pct. i 2020. Her vurderer CBS, at der er en direkte sammenhæng mellem det højere antal 
artikler publiceret i de mest prestigefyldte kategorier og den lavere andel af peer reviewede artikler 
generelt. Publicering i et AJG 4/4* tidsskrift vil typisk være forbundet med en væsentlig større 
arbejdsindsats og tage længere tid, hvorfor en investering i stræben efter den højeste 
forskningskvalitet kan komme med prisen, at der skrives lidt færre peer reviewede artikler. Ser man 
på antal BFI-point per VIP årsværk er denne dog steget fra 2,9 i 2019 til 3,2 i 2020. Til gengæld 
ligger tallet fortsat under baseline på 3,6 fra 2017. CBS anser ikke dette som et problem. Det er 
formentlig et udtryk, jf. ovenstående, for CBS’ øgede fokus på publicering i de mest prestigefyldte 
tidskrifter, og dermed en konsekvens af, at CBS har fokus på kvalitet frem for produktivitet i 
forskningspubliceringsstrategi. 
 
På baggrund af de igangsatte indsatser og allerede opnåede resultater, er vurderingen, at der er 
fremskridt i realiseringen af det overordnede strategiske mål.  
 
Væsentlige understøttende aktiviteter 
I sommeren 2020 vedtog CBS’ bestyrelse en ny strategi. Strategien har fokus på at udvikle og ruste 
CBS til at påtage sig et endnu større samfundsmæssigt ansvar i en tid, der kalder på store 
forandringer. Med den nye strategi har CBS sat sig et ambitiøst mål, der samtidig stiller store krav 
til udvikling på tværs af organisationen og på tværs af aktiviteter; forskning, uddannelse og 
samarbejde med det omgivne samfund.  
 
For at imødegå det øgede behov for strategisk udviklingskraft på CBS, ansøgte CBS derfor i 2020 
om at få lov til at udvide og styrke ledelsen med en prorektor. Dette ønske blev imødekommet og 
efter en succesfuld rekrutteringsproces i efteråret 2020 tiltrådte CBS’ nye prorektor Inger Askehave 
1. februar 2021.  
 
Tilføjelsen af en prorektor har betydet en ændring i ledelsesstrukturen. Direktionen består nu af 
rektor, prorektor, direktør samt dekan for uddannelse og dekan for forskning. Prorektor indgår som 
stedfortræder for rektor i linjeledelsen og har overtaget ledelsen af CBS’ 11 institutledere, der 
tidligere lå hos dekanen for forskning. Dekanen for forskning og dekan for uddannelse vil i tæt 
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samarbejde med prorektor fremover blive den væsentlige drivkraft i den strategiske udvikling af 
CBS og CBS’ kerneaktiviteter.  
 
Ændringen i direktion har samtidig gjort det muligt at styrke CBS’ interne kvalitetssikringsorgan, 
CWAC (CBS-wide Appointment Comittee), der per 1. februar 2021 er adskilt fra linjeledelsen. 
Tidligere var rektor formand for CWAC. Den rolle er nu overgået til dekanen for forskning, der 
sammen med dekanen for uddannelse (næstformand) og fire VIP-medlemmer udpeget af 
Akademisk Råd har opgaven med at vurdere om en given kandidat skal indstilles til ansættelse eller 
ej, når et institut ønsker at ansætte en lektor eller professor. CWAC’s arbejde bygger på CBS’ REEAD 
model, der står for Research, Education, External funding, Academic citizenship and leadership 
and Dissemination, og CWAC’s kvalitetssikringsfunktion spiller dermed en vigtig rolle i den 
langsigtede øgning af forskningskvalitet med fokus på såvel vidensproduktion som 
forskningsbaserede uddannelser og videndeling med samfundet.  
 
CBS har i 2020 også igangsat arbejdet med at udarbejde en model og processer for promotion track 
(forfremmelsesspor fra lektor til professor). Dette arbejde forventes færdiggjort i foråret 2021 med 
henblik på implementering i løbet af 2021.  
 
Som opfølgning på den nye strategi fra sommeren 2020, har CBS i efteråret 2020 desuden indledt 
en proces med revision af de institutspecifikke strategier, herunder revision af institutternes 
publiceringsstrategier. Færdiggørelsen af dette arbejde har dels afventet tiltrædelse af ny prorektor 
og dels færdiggørelse af ny ramme for opfølgning på den overordnede strategi. CBS arbejder 
konkret på udvikling af en række key strategic indicators (KSI’er) der samlet set kan måle 
udviklingen inden for strategiens fem kerneprioriteter.  
 
I forhold til det fortsatte fokus på øgning af CBS’ forskningskvalitet, der også ligger i den nye 
strategi, er der behov for at supplere med kvalitetsmål for tværvidenskabelig publicering. I lyset af 
den nye strategis fokus på øget samarbejde med øvrige videnskaber, sigter CBS derfor mod at 
supplere AJG 4/4* målet med et mål for publicering i BFI 2 tidsskrifter uden for det 
samfundsvidenskabelige og humanistiske område. Dette vil kunne favne tværvidenskabelige 
publikationer uden at gå på kompromis med kvaliteten af det videnskabelige arbejde.  
 
Ændringer 
Udarbejdelsen af format for tilbagevendende benchmarking af institutters publicering er udskudt 
til 2021 og vil blive adresseret i forbindelse med et overordnet benchmark projekt, CBS har taget de 
første indledende skridt til. Projektet gennemføres efter planen sammen med to førende og 
sammenlignelige europæiske business schools; WU Vienna University of Economics and Business 
og University of St. Gallen. Her vil være fokus på en vifte af benchmarks. 
 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  
Tabel 1: Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 
Udvikling af CBS’ forskningsorganisation      
Antal ansøgninger* 175 686 720 895  
Shortlistede ansøgere* 110 298 257 268  
Shortlistede kvalificerede ansøger* 89 249 217 240  
Nyrekrutterede videnskabelige medarbejdere* 34 89 76 69  
Bestand (årsværk)** 433 456 478 494  
Ph.d.-bestanden i antal personer 192 185 209 208  
Publicering i AJG og BFI      
Antal publikationer i anerkendte tidsskrifter på niveau 4 og 4* 
på AJG-listen 

58 88 86 111  

Antal BFI-point per VIP-årsværk 3,6 3,0 2,9 3,2  
CBS’ institutters publiceringsstrategi og publikationer 
Andel af publikationer som udgives i de institutspecifikke 
publikationskanaler, defineret i institutternes 
publiceringsstrategier*** 

     

Tidsskriftsbidrag - peer reviewede 59%  59% 53%  
Bøger, bogkapitler og antologier - peer revieweed 39%  39% 46%  

 
*Baseline for 2017 er blevet rettet. I den oprindelige baseline indgik der stillinger, som var blevet afsluttet i 2017, men 
hvor tiltrædelsen først var i 2018. I den nye baseline indgår der kun stillinger, som blev afsluttet i 2017 og hvor 
tiltrædelsen var i 2017. 
** VIP-bestand fra adjunkt til professor  
*** Baseline er etableret i 2019 
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Strategisk mål 2  
CBS vil øge relevansen af CBS’ forskning   
CBS vil nå målet ved at tiltrække flere strategisk relevante midler fra eksterne kilder. Det 
kræver en målrettet indsats, hvor vi med udgangspunkt i vores forskningsstrategi og en 
stærk administrativ support koncentrerer vores indsats omkring udvalgte 
bevillingskilder. Fokus vil være på midler som understøtter CBS’ mål om forskning af høj 
kvalitet, der bidrager til udvikling af både CBS' forskningsmiljøer og samfundet generelt 
med ny relevant viden. 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
CBS hjemtog i 2020 godt 171 mio. kr. i ekstern finansiering af forskning. Dette ligger meget tæt på 
rekordåret 2018 og betydeligt over de seneste mange år. Faktisk er 2020 et rekordår i lyset af, at 
der ikke var store enkeltbevillinger til f.eks. grundforskningscentre eller infrastruktur. 
 
Bevillingerne fordeler sig således, at halvdelen – 85,7 mio. kr. - kommer fra private danske fonde; 
især Carlsberg Fondet, Velux Fonden og samarbejde med en række pensionskasser. Hertil kommer 
47,4 mio. kr. fra offentlige, danske fonde, især DFF, mens EU står for 22,4 mio. kr. Tiltrækningen 
fra offentlige danske fonde er faldet i forhold til 2019, mens der er en vækst i tiltrækningen af EU-
midler. De resterende godt 15 mio. kr. kommer fra internationale private og offentlige fonde. 
 
Tilgangen af midler defineret som prioriterede midler fra prestigefulde forskningsprogrammer var 
lavere i 2020 end i 2019. Således faldt tilgangen fra godt 54 mio. kr. i 2019 til 43 mio. kr. i 2020. 
Midlerne kommer primært fra Carlsberg Fondet og DFF. Bag denne udvikling gemmer sig dog, at 
CBS i 2020 har iværksat en betydeligt større indsats for at øge ansøgninger til Marie Curie og ERC, 
mens der ikke har været en runde i Grundforskningsfonden. CBS har også iværksat initiativer med 
henblik på at koordinere og øge ansøgninger til excellence-midler på tværs af kildetyper og 
programmer. 
 
CBS bemærker også, at tilgangen af bevillinger, der ligger inden for institutternes specifikke 
strategier (der dækker bredere end det overordnede fokus på excellence-midler) er vokset fra 94,4 
mio. kr. i 2019 til 98,3 mio. kr. i 2020. Der er således gode forudsætninger for, at den eksterne 
finansiering opfylder det strategiske mål. 
 
På baggrund af de igangsatte indsatser og allerede opnåede resultater, er vurderingen, at der er 
fremskridt i realiseringen af det overordnede strategiske mål.  
 
Væsentlige understøttende aktiviteter 
Handlingsplanen for 2020 peger på 3 konkrete aktiviteter med henblik på at øge relevansen af CBS’ 
forskning. Disse aktiviteter bygger oven på CBS’ hidtidige implementering af satsninger på at styrke 
ansøgninger til prestigefulde fonde og programmer, ligesom CBS fortsat arbejder for at øge 
kvaliteten i forskningen gennem rekruttering mm., jf. mål 1 i denne kontrakt. CBS har arbejdet med 
aktiviteterne i handlingsplanen på følgende måde: 
 
For det første har CBS besluttet at supplere det eksisterende målepunkt for tilgang af bevillinger fra 
særligt prestigefulde fonde og programmer med et mål for tiltrækning af midler med fokus på 
relevansnære formål. Bevillingsgiverne defineres i dette tilfælde som alle private fonde, 
Innovationsfonden, EU (uden for ERC og MSCA) samt offentlige virksomheder (Region 
Hovedstaden, Rigshospitalet etc.). Den første opgørelse på dette målepunkt viser, at 121 mio. kr. af 
CBS’ 171 mio. kr. fra eksterne bevillingsgivere kan betegnes som relevansnære.  
 
CBS forventer at fortsætte denne opgørelse over relevansnære midler de kommende år. Desuden er 
der i forlængelse af den nye CBS strategi også igangsat en strategisk indsats med henblik på at 
koordinere forskningsindsatser inden for særligt udvalgte samfundsmæssige udfordringer (societal 
challenges). Denne indsats sigter mod at bygge oven på den allerede igangsatte proces vedr. 
samfundsvidenskabs og humanioras rolle i forskning i grøn omstilling.  
 
For det andet er det nu eksplicit beskrevet i CBS’ nye strategi, at CBS satser på både excellent og 
relevansnær forskning. Dette vil blive omsat til praksis gennem institutternes strategier, specifikt 
institutternes strategier for ekstern finansiering. Som nævnt under mål 1 har alle institutter 
iværksat en opdatering af deres strategier, herunder også for ekstern finansiering. Heri indgår også 
lister over prioriterede fonde. Dette forventes afsluttet i forår 2021. 
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Som led i den nye strategi vil institutternes strategiske arbejde blive suppleret med et fokus på at 
styrke CBS’ rolle i erhvervsfremmesystemet og de nye erhvervsklynger samt øget administrativ 
support af forskningspartnerskaber med private og offentlige virksomheder. 
 
For det tredje vil CBS – når der er data til rådighed – også arbejde for at implementere en model 
for opfølgning på relevansnære forskningsmidler opgjort per institut. Dette arbejde afventer dog 
institutternes endelige strategier for ekstern finansiering, hvorfor dette punkt må forventes først at 
kunne implementeres i løbet af 2021. 
 
Ændringer 
Udarbejdelsen af institutspecifikke opgørelser over relevansnære forskningsmidler må udskydes til 
2021. 
 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  
 
Tabel 2: Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 
Udvikling i tiltrækningen af strategisk 
prioriterede midler 

     

Hjemtag af strategisk prioriterede midler fra 
prestigefyldte forskningsprogrammer (mio.kr.) 

52,8 75,9 52,9 43,0  

Samlet hjemtag af eksterne forskningsmidler 
(mio.kr.) 

121,9 181,7 133,2 171,2  

Hjemtag af eksterne midler i forlængelse af 
institutternes strategi for ekstern finansiering* 

94,4  94,4 98,3  

*Baseline er etableret i 2019 
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Strategisk mål 3 
CBS vil øge de studerendes læringsudbytte   
CBS vil nå målet ved at forbedre de studerendes muligheder for læring. Det vil vi gøre 
gennem en ambitiøs indsats inden for varierende undervisningsformer med øget fokus 
på blended learning, aktiverende undervisning og feedback, som samtidig skal inspirere 
og motivere til mere intensive studieforløb.  

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
På uddannelsesområdet har CBS de seneste år øget fokus på udvikling, ændring og forbedring af 
eksisterende uddannelser.  I dette arbejde er der i 2020 stillet krav til alle uddannelser om at udvikle 
og implementere en strategi for blended learning, der har ført til et løft i af antal kurser med blended 
learning. Alle uddannelser skal ikke være ens og heller ikke udvikles på samme måde, men alle skal 
udvikles og have en klar pædagogisk plan.  
 
Det er klart, at dette strategiske mål har været meget påvirket af Covid-19 pandemien, da al 
undervisning fra den ene dag til den anden skulle omlægges til 100 pct. onlineundervisning. På den 
ene side betød den strategiske indsats, at vi ikke var helt uforberedte på denne undervisningsform 
og havde erfaring med den nødvendige tekniske og didaktiske support, men på den anden side har 
vi også fået en forceret online overgang, der ikke levede op til vores ambitioner om øget fokus på 
læring og anvendelse af onlineundervisning som et supplement til tilstedeværelsesundervisning, 
med bedre muligheder for interaktion og dialog. Det er således fortsat et mål, på længere sigt, at 
bibeholde tilstedeværelsesundervisning som et væsentligt element, men i en ændret form, så 
kontakten mellem underviser og studerende bruges mest hensigtsmæssigt.  
 
Covid-19 har betydet, at målingen af andel kurser med onlineelementer er vokset voldsomt, ligesom 
der er sket en voldsom stigning i antallet af kursusaktiviteter for igennem kompetenceudvikling at 
sætte underviserne i stand til at håndtere forskellige onlineundervisningsprogrammer mv. Bortset 
fra den særlige situation, så har de planlagte kurser med blended elementer været svagt stigende, 
og generelt med gode resultater. Der er dog også behov for at se på nye initiativer og incitamenter, 
for at sikre videre udvikling også efter Covid-19.  
 
De studerendes egen vurdering af hvor mange effektive timer om ugen, de bruger på at studere er 
faldet en lille smule i 2020. Det er ikke overraskende i et år med Covid-19, onlineundervisning og 
virtuelle gruppearbejder. Faktisk er en reduktion på blot en enkelt time et tegn på, at de studerende 
har fastholdt en god arbejdsindsats på trods af svære vilkår.  
 
Et af de vigtigste værktøjer til at øge de studerendes læring er feedback. CBS har besluttet, at der i 
2021 skal være et feedbackelement i løbet af alle kurser og ikke bare ved afslutning af kurset. For at 
højne læringsniveauet mest muligt har CBS fokus på løbende tilbagemelding under de enkelte 
kursusforløb, der netop sigter mod at højne den studerendes læring igennem hele kursusforløbet. 
De studerendes vurdering af, om der var feedbackelementer integreret i undervisningen, er på en 
skala fra 1-5 steget fra 3,55 i 2017 til 3,74 i 2020.Vurderingen i 2020 er vanskeliggjort af Covid-19. 
Der er foretaget en vurdering af de indrapporterede feedbackaktiviteter, dvs. både om der er nogen, 
og om de kvalitativt lever op til forventningerne jf. figuren nedenfor. Dette viser en meget positiv 
udvikling, hvor vi nærmer os de opstillede mål.  
 

 
Kilde: CBS teaching & Learning. Gennemgang af kursuskataloget: Rød – feedback-beskrivelse ikke acceptabel, Gul – feedback-
beskrivelse mangelfuld, Grøn - feedback godt beskrevet. 
 
På baggrund af de igangsatte indsatser og allerede opnåede resultater, er vurderingen, at der er sket 
fremskridt i realiseringen af det overordnede strategiske mål.  
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Væsentlige understøttende aktiviteter 
På baggrund af pilotprojekter er der udrullet et krav om at forøge den løbende faglige 
tilbagemelding til de studerende (feedback) på enkelte uddannelser. Der er udarbejdet vejledende 
metoder og forslag til aktiviteter, ligesom studierne er blevet tilført ekstra ressourcer til disse 
aktiviteter. På kort sigt er det dog stadig en flaskehals at skaffe de nødvendige underviserressourcer, 
men den fortsatte fokus på at øge forskerbestanden som omtalt i mål 1 vil spille positivt ind her. 
Der er ligeledes indført en mere systematisk opfølgning på, om der er etableret reel feedback. Man 
kan sige, at studierne får feedback på deres feedback.  
 
Aktiviteterne til at understøtte blended learning har spillet en helt central rolle i 2020. Uden denne 
support havde det slet ikke kunnet lade sig gøre at opretholde undervisningen, og oveni købet uden 
væsentlige forsinkelser for de studerende. Selvom nødberedskabet ikke har været fokuseret på 
udvikling, er der næsten fra starten af den første nedlukning i marts 2020 igangsat en løbende 
evaluering af blended learning og onlineundervisning, således at CBS har kunnet lære af 
erfaringerne fra dette eksperiment og bruge det senere.  
 
For bedre at kunne udnytte mulighederne i digitale læringsressourcer på længere sigt, arbejder CBS 
på at være i stand til at udvikle flere onlineelementer, der kan gå på tværs af kurser og studier. Lidt 
populært sagt så behøver alle ikke at opfinde deres egne onlinemoduler i statistik eller 
mikroøkonomi, men kan bruge hinandens og så tilpasse anvendelsen til behovet på den enkelte 
uddannelse. Dette vil vi af både faglige og økonomiske grunde meget gerne gøre sammen med andre 
udenlandske partnere, hvor vi hver især kan bidrage med moduler på områder, hvor vi er særlig 
gode. 
 
Forsøget med at gøre 1. år af uddannelsen HA (psyk) karakterfrit og erstatte karakterer med faglig 
feedback, har gennemført sin anden årgang. Den foreløbige tilbagemelding fra studienævn og 
studerende er positiv. Forsøget har været fulgt af et forskningsteam, og deres konklusioner på 
betydningen for stress og pres hos de studerende forventes publiceret i 2021. 
 
Arbejdet med at udvikle måling af ”Assurance of learning” (AoL) er fortsat i 2020, og der er blevet 
gennemført piloter på enkelte uddannelser. På den baggrund kan CBS indføre den første AoL 
måling på alle uddannelser i 2021.  
 
Ændringer 
Der er ikke sket konkrete ændringer i forhold til det overordnede strategiske mål eller de fastsatte 
indikatorer. Når det er sagt, har 2020, som beskrevet, betydet store ændringer i aktiviteter og 
prioriteringer på dette område. Selvom vi har kunnet holde fast i de centrale målsætninger, så ser 
vi alligevel frem til, at vi forhåbentlig kan fokusere på den langsigtede udvikling af de studerendes 
læringsudbytte i 2021. 
 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  
Tabel 3: Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 
Udvikling af blended learning i undervisningen      
Antal kurser hvor der anvendes blended learning* 269  269 305  
Antal deltagere på undervisningsaktiviteter med 
relation til pædagogisk opkvalificering 

332 374 536 207  

Fokus på feedback      
Studerendes vurdering af feedback: ”Jeg oplevede, at 
der var feedback elementer integreret i 
undervisningen”. Skala fra 1-5, gennemsnit 

3,55 3,59 3,64 
 

3,74  

Antal kurser med aktiverende undervisningsformer 
(obligatoriske godkendelsesopgaver, aktiv 
undervisningsdeltagelse (som ny prøveform) o.lign.** 

404 404 420 781  

De studerendes angivelse af studieintensitet      
Måling af de studerendes vurdering af tidsforbrug på 
undervisning og forberedelse* 

33  33 32  

 
* Baseline er etableret i 2019 
** Opgørelsen af indikatoren for 2018 er korrigeret i statusredegørelsen for 2018 efter aftale med Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. Opgørelsen for 2018 indeholder retteligt herefter alle kurser med aktiverende 
undervisningsformer. Den oprindelige opgørelse indeholdt kun obligatoriske godkendelsesopgaver. Opgørelsen i 
2019 er opgjort på samme måde.  
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Strategisk mål 4 
CBS vil give de studerende relevante kompetencer 
CBS vil nå målet ved at udvikle og implementere en kompetenceramme for vores 
uddannelser. Med kompetenceramme forstår vi et værktøj, der beskriver de 
grundlæggende akademiske og erhvervsøkonomiske kompetencer, som alle CBS-
dimittender skal have. CBS vil også øge fleksibiliteten i CBS’ uddannelsestilbud inden for 
HD og Master og erhvervskandidatuddannelser. 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
Den tidligere besluttede afvikling af de erhvervssproglige uddannelser på CBS er nu næsten fuldt 
gennemført. Enkelte tilbud udbydes på Københavns Universitet, med bistand fra CBS, mens resten 
er afviklet og delvist erstattet af tilbud, med en klar erhvervsøkonomisk profil.  
 
Interessen for CBS’ uddannelser, herunder også de nyudviklede uddannelser, samt dimittendernes 
beskæftigelsesgrad er fortsat yderst tilfredsstillende, selvom den er steget en lille smule fra 6,6 pct.  
i 2019 til 6,8 pct. i 2020. CBS’ mål, om at dimittendledigheden skal ligge under gennemsnittet for 
alle danske universiteter, er opfyldt. Enkelte uddannelser oplever stadig en dimittendledighed, der 
ikke lever op til forventningerne for CBS. Disse uddannelser følges nøje og sammen med 
studieledelsen, ser man dels på indhold og form, dels på muligheden for at hjælpe dimittenderne 
med at komme i job, og endelig overvejer vi hele tiden størrelsen af optaget og i sidste ende om 
uddannelsen skal fortsætte.  
 
CBS er landets største udbyder af erhvervsrettet deltidsuddannelse. CBS’ nye fleksible Master in 
Business Development, rettet mod medarbejdere i private virksomheder, der blev introduceret i 
2018, har fortsat et stigende antal fag og studerende og vi ser den som en væsentlig brik i voksnes 
mulighed for livslang læring. Antallet af årselever er steget fra 30 i 2018 til 68 i 2020. På HD-
uddannelsen har nye rammer muliggjort, at vi i 2020 kunne præsentere et nyt og mere fleksibelt 
udbud. Vi forventer, at en relanceret HD dækker et behov for deltidsuddannelse på bachelorniveau, 
som ligeledes er et væsentligt element i paletten af muligheder for fleksibel livslang læring.  
 
Søgningen til HD i 2020 viser, at mange års stille nedgang er vendt, så der nu er en stigende 
interesse. CBS udbyder fem forskellige erhvervskandidatuddannelser. Muligheden for igen at få 
gratis deltidsuddannelse til revisorer er fortsat en succes med mange deltagere, mens efterspørgslen 
på de øvrige tilbud fra e-business og cand.merc. har været yderst beskeden. Der er sket en stigning 
i antallet af STÅ på erhvervskandidatuddannelserne fra 191 i 2019 til 247 i 2020. Der er endnu ikke 
mange bachelorer på arbejdsmarkedet, og da relativt nyuddannede bachelorer i job vurderes at 
være den primære målgruppe for erhvervskandidatuddannelsen, er det lidt tidligt at vurdere 
potentialet. 
 
På baggrund af de igangsatte indsatser og allerede opnåede resultater, er vurderingen, at der er 
fremskridt i realiseringen af det overordnede strategiske mål.  
 
Væsentlige understøttende aktiviteter 
CBS’ nye strategi indeholder en beskrivelse af de kompetencer og færdigheder (9 i alt) en dimittend 
fra CBS skal have - dette kalder vi Nordic Nine. I efteråret 2020 er der igangsat en implementering 
af Nordic Nine i alle daguddannelser. Alle uddannelser skal revidere deres kompetenceprofiler, så 
de afspejler ambitionerne i Nordic Nine og de skal påbegynde arbejdet med at revidere læringsmål, 
så alle studerende igennem deres uddannelsesforløb opnår disse kompetencer. En første 
afrapportering sker i foråret 2021, men en justering af alle kompetenceprofiler vil ikke være 
gennemført før 2022. 
 
Ved siden af ovennævnte arbejde med fremtidens kompetencer er der sket en række tilpasninger af 
uddannelsesprofiler for at sikre, at CBS møder de studerendes og erhvervslivets behov. Derudover 
har CBS haft særlig fokus på udvikling af livslang læring og digitaliseringens betydning for 
indholdet i fagene. Dette arbejde ledes af to prodekaner, der har dette som deres ansvarsområde. 
 
CBS har i 2020 fået støtte til udviklingen af en et-årig Akademisk Overbygningsuddannelse inden 
for Sustainable Tourism. Tanken er, at den kortere og mere praktiske uddannelse skulle kunne være 
mere relevant på arbejdsmarkedet og derfor erstatte den eksisterende kandidatuddannelse i service 
management, som ikke har opnået helt så gode beskæftigelsesresultater, som vi havde forventet. 
Overbygningen er blevet godkendt i starten af 2021.   
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CBS og DTU har i december 2020 indgået et strategisk samarbejde om kandidat- og 
masteruddannelser, studenterprojekter og fælles forskningsprojekter, som vil gøre det muligt at 
kombinere fagligheder på de to institutioner på forskellig vis. Aktiverne vil blive udviklet og 
konkretisteret i 2021. 
 
Ændringer 
Ikke relevant 
 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  
 
Tabel 4: Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 
Dimittender med stærk erhvervsrelevans 
og høj værdi på arbejdsmarkedet 

     

Ledighed for CBS’ dimittender i pct. 7,1% 6,6% 6,6% 6,8%  
Erhvervskandidatuddannelser      
Aktivitet (STÅ) på erhvervskandidatuddannelser.* 191  191 247  
Fleksibel leverance af forløb inden for HD 
og Master 

     

Aktivitet (årselever) på Master of Business 
Development (MBD) 

30,3 30,3 55 68  

Aktivitet (årselever) på fleksible HD- 
uddannelser** 

1.073   1.073  

 
* Baseline er etableret i 2019 
** Baseline er etableret i 2020 
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Strategisk mål 5 
CBS vil styrke samarbejdet med det omgivende samfund    
CBS vil nå målet gennem flere forskningssamarbejder, hvor CBS samarbejder med 
private virksomheder og offentlige organisationer. Vi vil styrke vores indsats inden for 
entreprenørskab og innovation på Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE), hvor 
studerende kan komme med en konkret virksomhedside og gennemføre et 
uddannelsesforløb i opstart af egen virksomhed. CBS vil som en tredje indsats styrke 
vores partnerskabsmodel og øge antallet af partnerskaber, hvor vi har en systematisk og 
vedvarende dialog med private virksomheder og offentlige organisationer om forskning 
og uddannelse. 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
Antallet af formelle partnerskaber er steget fra 52 i 2019 til 56 i 2020. Ud over det allerede 
veletablerede samarbejde med større danske virksomheder, har CBS i 2020 arbejdet videre med at 
udvikle og styrke relationer til små og mellemstore virksomheder (SMV’er). CBS’ partnerprogram 
er fortsat målrettet SMV’er med Growth Partnership. Igennem EU-projektet Øresund Match vil 
CBS yderligere styrke mulighederne for værdifulde vidensamarbejder mellem videninstitutioner og 
SMV’er i Øresundsregionen. De første samarbejder forventes igangsat i 2021.  
 
CBS har i 2020 videreudviklet og styrket arbejdet med studerende, der engagerer sig i opstart af 
egen virksomhed. Som det ses i tabellen nedenfor har der de seneste år været en stor stigning i 
antallet af start-ups, der gennemgår uddannelsesaktiviteter via Copenhagen School of 
Entrepreneurship (CSE). CBS har ønsket, at de studerendes erfaringer med at opstarte egen 
virksomhed i højere grad skal knyttes til den akademiske læring på studiet, således at de to 
aktiviteter kan understøtte hinanden. Dette sker gennem en større integration i kurser og en stærk 
stigning i antallet af studerende, der kommer i praktik i en start-up. Det store antal start-ups, der 
kommer igennem CSE, giver også mulighed for, at CBS rent forskningsmæssigt kan blive klogere 
på, hvad der driver entreprenørskab og hvilke undervisningsaktiviteter, der kan fremme dette. 
 
Fag indenfor entreprenørskab og/eller innovation 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20  20/21  
Fag 127 154 158 155  154  
Minors 3 4 5 5  5  

 
Nye virksomheder optaget hos CSE (antal) 

2017 2018 2019 2020 
153 267 266 200 

 
CBS måler på tilgangen af nye eksternt finansierede forskningsprojekter med eksterne partnere 
(offentlige såvel som private). I forhold til 2019 er andelen af forskningssamarbejder steget fra 35 
til 61. Denne stigning skyldes nok primært, at der i 2019 var et problem i forhold til registreringen 
af forskningssamarbejder. Dette problem er blevet løst i 2020, hvorfor tallet for 2020 igen ligger 
nærmere baseline.  
 
På baggrund af de igangsatte indsatser og allerede opnåede resultater, er vurderingen, at der er 
fremskridt i realiseringen af det overordnede strategiske mål.  
 
Væsentlige understøttende aktiviteter 
CBS iværksætter møder mellem studerende og virksomheder. 50 virksomheder mødte fysisk 2.500 
studerende på årets første karrieremesse i februar. Årets anden karrieremesse blev på grund af 
Covid-19-restriktioner afholdt online som en uge med 19 forskellige karriererelevante aktiviteter. 
Flere end 2.470 studerende mødte 40 virksomheder. 85 pct. af de studerende ville anbefale 
karriereugen til andre studerende. Der blev i 2020 afholdt fire yderligere karrierearrangementer, 
som er smallere aktiviteter med fokus på konsulentbranchen, Graduate-programmer, nylige 
dimittender og SMV’er. Alle events blev afviklet online, hvor 10-30 virksomheder mødte 200-600 
studerende pr. aktivitet. 
 
CBS har fokus på at fastholde de internationale studerende og øge deres beskæftigelse i Danmark 
efter endt uddannelse. Vi har gennemgået hele paletten af karriere- og beskæftigelsestilbud, som 
hidtil har været tilgængelige for alle studerende på CBS, og justeret så både timing og indhold i 
højere grad passer til de internationale studerendes behov. Alle de engelsksprogede uddannelsers 
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udfordringer og erfaringer med hensyn til fastholdelse og beskæftigelse er blevet kortlagt, samlet i 
et inspirationskatalog og drøftet på tværs af uddannelserne. Sammen med bl.a. Dansk Industri og 
Dansk Erhverv, har CBS spillet en aktiv rolle i flere tiltag, som sigter mod at bygge bro til 
erhvervslivet, f.eks. Talent-to-Denmark og det nationale Partnerskab for Fastholdelse af 
Internationale Studerende. Selv om der ikke kan dokumenteres en årsagssammenhæng, så er det 
værd at bemærke, at beskæftigelsesgraden blandt de internationale dimittender fra CBS er steget 
fra 22 pct. (årgang 2014) til 30 pct. (årgang 2016), målt to år efter deres eksamen. 
 
Gæsteforelæsninger og cases er allerede en vital del af undervisningen på CBS. CBS har i 2020 
videreudviklet projektet fra 2019, hvor undervisere tilbydes en struktureret adgang til 
gæsteforelæsere, paneldeltagere, minicases og data fra CBS’ partnervirksomheder, så endnu flere 
studerende kan få glæde af input fra erhvervslivet. I efterårssemestret 2020 gav 13 undervisere 21 
ønsker til virksomhederne. I alt kom 24 virksomheder med flere end 110 forslag til kollegaer, der 
kunne bidrage til undervisningen som forelæsere, paneldeltagere, cases mv. Det blev til i alt 29 
vellykkede match i efteråret 2020. 
 
CBS har i 2020 endvidere etableret et Nordic Case House med fokus på at engagere flere 
undervisere, studerende og omverdenen i case-aktiviteter og case-baseret læring. Som led i dette 
arbejde har CBS indgået et 3-årigt samarbejde med Deloitte omkring et årligt case-træningsforløb 
for udvalgte studerende. Det nye initiativ har til formål at udfordre og udvikle studerendes 
problemløsningsevner og er inspireret af træningsprogrammet for CBS’ internationale case 
competition teams. 2020 har været et år, hvor onlinetræning og konkurrencer har domineret men 
med fortsat gode internationale resultater til CBS’ studerende. 
 
CBS har siden 2019 haft aftagerpaneler (advisory board) for hver enkelt uddannelse. I panelerne 
deltager aftagere med kendskab til uddannelsens faglighed og praksis. Der afholdes endvidere 
fælles arrangementer for alle advisory board medlemmer, hvor fælles emner for CBS drøftes. På 
det seneste fælles seminar var digitalisering og livslang læring på dagsordenen. Derudover 
afholder CBS to årlige møder med 15 samfundsrepræsentanter i CBS Business Panel. I 2020 gav 
panelet blandt andet input til CBS strategi, livslang læring og revision af kandidatuddannelserne. 
 
Ændringer 
Ikke relevant 
 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  
Tabel 5: Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 
Omfang af forskningssamarbejde med 
eksterne aktører 

     

Antal forskningssamarbejder med eksterne aktører 
på eksternt finansierede projekter 

75 35 35 61  

CSE’s uddannelsesprogram      
Videnopbygning med henblik på at udvikle 
kvaliteten i CSE’s uddannelsesforløb i opstart af egen 
virksomhed 

Kvalitativ 
opfølgning 
fra 2019 

 Se tekst 
nedenfor 

Se tekst 
nedenfor 

 

Udviklingen i antal af formelle partnerskaber 
inden for CBS’ partnerskabsmodel 

     

Antal formelle partnerskaber igennem CBS Erhverv* 34 50 52 56  
 
*Baseline for 2017 er blevet rettet. Den oprindelige baseline var 32. Årsagen er en manglende opdatering. 
 
Kvalitativ opfølgning vedr. CSE’s uddannelsesprogram 
CBS har i løbet af det sidste år afsluttet de forgående års omfattende dataindsamling omkring iværksætteri i de 
meget tidlige faser af virksomhedsoprettelse blandt virksomheder tilknyttet CSE. I forlængelse heraf har CSE 
gennemgået en organisatorisk omorganisering, der skal sikre, at data samt anden form for fremtidig 
dataindsamling vil blive viderebragt til gavn for de studerende, deres start-ups og CSE’s uddannelsestiltag. 
Med oprettelsen af et nyt internt team, er ambitionen at sætte rammen for, at CSE kontinuerligt vil bygge 
videre på den erfaring og de indsigter, som CBS/CSE har fået over de sidste år og gennem en hands-on 
praksisnær tilgang sætte de bedst mulige rammer for fremtidig vidensopbygning til gavn for både 
uddannelsesmæssige og forskningsrelaterede aktiviteter. Dette nye team vil i høj grad blive målt på evnen til at 
dele de indsigter og den viden, som erfares hos CSE til gavn for de mange eksisterende entreprenørskabsfag, 
som eksisterer på CBS. Således hæves blikket fra ikke kun at fokusere på videnopbygning internt i CSE, men 
på tværs at CBS, som en del af et større strategisk fokusområde under den nye strategi. 
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