Uddannelse

Der er flere grå hår og habitter i lokalet, end man er vant til på KU, når
Bestyrelsesakademiet tilbyder undervisning til fremtidens topledere.

Uddannelsen til

samfundets
top
fra prestigefyldte udenlandske skoler som INSEAD i Frankrig
og IMD i Schweiz.
Ambitionens tiltrækningskraft er let at konstatere for ankerpersonen på Københavns Universitet, professor i selskabsret
Jan Schans Christensen. De to første kurser i henholdsvis
maj og november 2007 havde samlet omkring 65 deltagere,
udvalgt blandt tre gange så mange ansøgere.
– Der foregår en udvælgelse, og sådan skal det også være,
understreger professoren. For det rigtige miks af folk i tunge
stillinger og talenter på vej frem giver den mest interessante
undervisning.

Bestyrelsesakademiet
Foto: Heine Pedersen

D

e ligner ikke akkurat gennemsnitsstudenterne, sådan
som de sidder her i jakkesæt, spadseredragt eller skjorte
og slips. De fleste er mellem 35 og 50 år, og på visitkortet står
der typisk direktør eller underdirektør i en større virksomhed
eller organisation. Men Bestyrelsesakademiet har heller aldrig
været tiltænkt de mange. Allerede prisen sørger for en vis sortering: 40.000 kr. for fire dage. Men så bliver man også undervist af en række af erhvervslivets tungeste og mest erfarne
bestyrelsesformænd, rådgivere og investorer.
Bestyrelsesakademiet er skabt i samarbejde mellem Det
Juridiske Fakultet og advokatfirmaet Plesner. Ambitionen har
været at udvikle toplederundervisning, sådan som det kendes

24

Københavns Universitet · Universitetsliv 2007

I samarbejde med advokatfirmaet Plesner har Juridisk
Fakultet på Københavns Universitet lanceret Bestyrelsesakademiet som universitetets første bud på en
executive-uddannelse for nuværende og fremtidige
topledere. I tilknytning til Bestyrelsesakademiet er der
etableret et advisory board med en række af erhvervslivets sværvægtere. Her sidder således:
•
•
•
•
•
•
•

Koncernchef Stine Bosse fra TrygVesta
Bestyrelsesformand Mads Øvlisen fra bl.a. Novo
Nordisk
Dagbladet Børsens chefredaktør Leif Beck Fallesen
Senior Partner i kapitalfonden EQT Ole Andersen
DR’s bestyrelsesformand
Mogens Munk-Rasmussen
Direktør Fritz Schur
Advokat Henrik Stenbjerre fra Kromann Reumert.

Flere af dem underviser også på Bestyrelsesakademiet.
Næste Bestyrelsesakademi afholdes 12.-15. november
2008.

Både prisen og lærerstaben er

13.7.

Fysiker Morten Bo Madsen fra Niels Bohr Institutet er med til at undersøge Mars' isdækkede
nordpol. Han har været med til at fodre den
amerikanske Marsrobot Phoenix Mars Lander
med informationer, så den kan manøvrere sikkert
rundt i det uvejsomme Mars-landskab. Robotten
skal opsamle materiale til kemisk og meteorologisk forskning, så forskere kan analysere, hvordan klimaet har forandret sig på Mars.

30.7.

Det Humanistiske Fakultet og innovationsvirksomheden Zentropa WorkZ samler seks virksomheder og 36 elitestuderende fra hele landet til
en intensiv sommerskole i innovation. Målet er
blandt andet at løse opgaver for virksomhederne
på nye og overraskende måder.

noget ud over det sædvanlige, når
Bestyrelsesakademiet klæder en ny
generation af bestyrelsesmedlemmer på.
Københavns Universitet går nu
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internationale toplederskoler som
INSEAD og IMD i bedene – og
direktørerne står i kø for at deltage.

Mange kursister er økonomer eller ingeniører, og næsten
alle har en universitetsuddannelse. Fælles for dem er, at de
er nået ind i den kategori, hvorfra bestyrelsesmedlemmer til
de store virksomheder rekrutteres, og derfor har brug for en
viden, de færreste kan give dem.
Efterspurgt erfaring
– Der er så mange feel-good-kurser på markedet, siger underdirektør i Pensam Lotte Mollerup og fortsætter:
– Når Københavns Universitet er med, så ved du, at fagligheden er på plads, og det er jo tydeligt, at Bestyrelsesakademiet har rekrutteret nogle undervisere, der normalt er meget
efterspurgte.
Lotte Mollerup er selv jurist, så det var ikke de mere grundlæggende indføringer i juraen omkring bestyrelser, der trak.
– Det havde jeg allerede en vis forståelse af, så noget af
det nye for mig var at høre om, hvordan man prissætter en
virksomhed. Når nogle af erhvervslivets tungeste bestyrelsesformænd og rådgivere fortæller om den virkelige verdens
bestyrelsesarbejde, får du adgang til en viden, som er sjælden,
siger hun.
Country Manager for den nordiske storbank SEB’s danske
aktiviteter, Peter Høltermand, havde som uddannet civiløkonom glæde af at få præsenteret de store linjer i lovgivningen.
Ikke bare gældende lov, men også det, som ligger i pipelinen
fra EU og regeringen, samt alt det, som egentlig ikke er love,
men lige så stille bliver indført som sædvaner eller krav fra
eksempelvis Københavns Fondsbørs.
– Og så er det selvfølgelig klart, siger Peter Høltermand, at
du hører efter, når et af landets mest erfarne bestyrelsesmedlemmer fortæller, hvordan det er at stå med ansvaret, når en
virksomhed smelter ned finansielt. Hvad det gør ved dig. For
du skal vide, hvad du påtager dig, inden du går ind i en bestyrelse. n

31.7.-5.8. Institut for Idræt er vært for den første fælles
verdenskongres mellem International Society for
the History of Physical Education and Sport
(ISHPES) og International Sociology of Sport
Association (ISSA). Over 300 samfundsvidenskabelige idrætsforskere fra mere end 40 lande
deltager.
5.8.

Pestens hærgen i Europa har resulteret i en
mindre genetisk mangfoldighed i dag end i jernalderen. Det er konklusionen på et forskerholds
sammenligninger af dna fra jernalderen og fra i
dag. Blandt forskerne er Marcus Gilbert fra Niels
Bohr Institutet.

15.8.

Københavns Universitet er det ottendebedste
universitet i Europa, hvis man skal tro den årlige
universitetsundersøgelse, der er foretaget af
Shanghai Jiao Tong University. På verdensplan er
Københavns Universitet nr. 46 og rykket 10 pladser op i forhold til sidste år. Shanghaiundersøgelsen fokuserer på, hvor mange artikler universitetets forskere får offentliggjort i videnskabelige
tidsskrifter, og hvor meget de bliver citeret af
andre forskere.

22.8.

Center for Epigenetik ved Københavns Universitet indvies officielt. Med epigenetik får forskerne
et afgørende indblik i, hvordan alle organismers
celler udvikles. Den epigenetiske forskning har
central betydning for forståelsen af sygdomme
som kræft og Alzheimers. Centret ledes af professor Kristian Helin, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC).

31.8.

En række internationale forskere og erfarne
fredsforhandlere mødes til konferencen Lessons
of Peace Processes, der er arrangeret af Nordisk
Institut for Asienstudier, tilknyttet Københavns
Universitet. Konferencens hovedtaler er den tidligere finske præsident Martti Ahtisaari, som har
spillet en central rolle i en lang række internationale fredsforhandlinger.
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