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CBS og magten giver et unikt indblik i, hvordan en af landets toneangivende uddannelsesinstitutioner har
været forbundet til magtens netværk gennem sin historie. Copenhagen Business School – tidligere
Handelshøjskolen i København – har gennem et århundrede sat sit præg på den danske samfundsudvikling.
Ikke blot ved at uddanne generationer af unge til erhvervslivet, men også i kraft af skolens placering i politiske
og økonomiske magtnetværk. CBS og magten udgives i anledning af CBS’ 100-års jubilæum. Den bygger på
et omfattende kilde- og datamateriale. Gennem en detaljeret empirisk kortlægning af de netværk, som skolens
rektorer, professorer og bestyrelser har deltaget i fra skolens grundlæggelse i 1917 og frem til i dag,
undersøger bogen forandringer og bevægelser i skolens forbindelser til de øverste politiske og økonomiske
magtcirkler. IndholdForordKapitel 1. Indledning: Højere læreanstalter og magtens netværkKapitel 2.
Handelshøjskolen i København og magtens netværk, 1917-1992Kapitel 3. Professor Max Kjær-Hansens
idékonservative og professionelle netværk: Aktørens perspektivKapitel 4.
Fra Handelshøjskole til Business School – erhvervslivets inderkreds og alumnernes statusløft
(1987-2017)Kapitel 5. En Business Schools forbindelser til magteliten – CBS i magtnetværket i dagKapitel 6.
Konklusion: 100 år i magtens netværkEssay: Vidensregime. Om en ny arena for interessekamp og hvordan et
forskningscenter blev oprettet for at deltage heriAf John L. Campbell & Ove K. PedersenLitteratur og kilder

Henrik Leslye er en prisbelønnet underviser, der oversætter den seneste forskning til konkrete strategier og
redskaber. Viden gør en fremtid til forskel. De bedste Danske Podcasts med direkte adgang til dine øregange.
marts 2003 angreb amerikanske tropper Irak. marts 2003 angreb amerikanske tropper Irak. Viden gør en
fremtid til forskel. D. Indledning Den 20.
De fleste organisationer har et væsentligt potentiale for stærkere ledelse, bedre implementering og
samarbejde og mere resultatskabende opgaveløsning. dk Comedy Brokketinget er et show, hvor værterne
brokker sig over deres.
Har særligt fokus på budskabet, sætninger i novellen og personerne. I forskningens og formidlingens tjeneste
– festskrift til professor Lars Bo Langsted. Steen Hildebrandt, R, Ph. Den nye irakiske hær Kurdiske tropper
USA Storbritannien Fredagsforelæsning: Sue Turnbull, professor 09-10-2015 14:00 School of the Arts,
English and Media; Faculty of Law, Humanities and the Arts, University of Wollongong. I maj 2009 blev den
89-årige. Forfatter(e): Sten Bønsing, Thomas Elholm, Søren Sandfeld Jakobsen & Lene. Analyse og
fortolkning af novellen 'Alt er tilladt', der er skrevet af Anders Bodelsen.

