Bestyrelsesmedlemmer skal uddannes på Københavns Universitet
Københavns Universitet og advokatfirmaet Plesner har indgået et samarbejde om en uddannelse for
bestyrelsesmedlemmer. Uddannelsen, som får navnet Bestyrelsesakademiet, er den første
bestyrelsesuddannelse på universitetsniveau.
Bestyrelsesakademiet skal gøre nuværende og potentielle bestyrelsesmedlemmer parate til at håndtere
de stadig mere komplicerede opgaver og de stadig større krav, bestyrelser står over for:
Børsnoterede selskaber er blevet underlagt stærkt øget regulering fra myndighedernes side.
Virksomhederne og kapitalmarkederne bliver mere og mere internationale. Aktionærerne stiller større
krav om værdiskabelse. Og der er kommet fokus på bæredygtig ledelse og ’corporate governance’.
Københavns Universitet og Plesner kombinerer forskning med praktisk erfaring, så kurset kommer til
at indeholde såvel teori som ’state of the art best practices’.
- Københavns Universitet har den teoretiske viden, der skal til for at opbygge en certificeret
bestyrelsesuddannelse, og Plesner har den juridisk-forretningsmæssige tilgang. Så vi er godt rustet både
fagligt og erfaringsmæssigt, siger Jacob Bier, partner i Plesner og en af initiativtagerne til
Bestyrelsesakademiet.
Jan Schans Christensen, professor i selskabsret ved Københavns Universitets juridiske fakultet, er glad
for Plesners initiativ:
- Plesner repræsenterer en betydelig kompetence og erfaring inden for bestyrelsesarbejde og har også
den nødvendige internationale kontaktflade. Jeg håber, at samarbejdet med Plesner kan blive
startskuddet til en række samarbejder med private firmaer, siger han.
Uddannelsen strækker sig over fire dage, hvor deltagerne bl.a. beskæftiger sig med internationale
tendenser i bestyrelsesarbejdet, udvikling af strategier, spørgsmål om ansvar, adgang til information,
kontrol og risikostyring, samspil med direktionen, kommunikation med omverdenen, ’take-overs’,
fusioner, tilkøb og frasalg.
Københavns Universitet og Plesner har tilrettelagt uddannelsen i samråd med en række topfolk fra
dansk erhvervsliv, der samtidig fungerer som medlemmer af akademiets advisory board. Medlemmerne
er seniorpartner Ole Andersen, koncernchef Stine Bosse, chefredaktør Leif Beck Fallesen,
bestyrelsesformand Mogens Munk-Rasmussen, direktør Fritz Schur; advokat Henrik Stenbjerre og
bestyrelsesformand Mads Øvlisen.
Læs mere om Bestyrelsesakademiet (link til www.bestyrelsesakademiet.dk)
Kontakt:
Professor, dr.jur. Jan Schans Christensen, Det Juridiske Fakultet, KU, tlf 40 75 84 71 og e-mail:
Jan.Schans.Christensen@jur.ku.dk
Advokat og partner Jacob Bier, advokatfirmaet Plesner, tlf 33 12 11 33 og mail jbi@plesner.com

