
Side 1 af 2

Mine beskikkelser ved De Erhvervsøkonomiske unversitetsuddannelser

Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for Videre-
gående Uddannelser, er ansvarlig for beskikkelse af censorer
ved de Videregående universitetsuddannelser, og det sker
efter indstilling fra censorformandskabet ved de aktuelle uni-
versiteter.

Jeg er beskikket som aftagercensor ved De Erhvervsøkonomi-
ske unversitetsuddannelser. At være aftagercensor betyder, at
man har sin hovedbeskæftigelse uden for universiteterne, dvs
man repræsenterer de private- og offentlige virksomheder,
der er aftagere af kandidaterne.

For censorer på bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne
er det et krav, at man har en relevant forskningsbaseret ud-
dannelse
på kandidatniveau.

I mit tilfælde er der tale om civilingeniøruddannelsen fra DTU.

Du bliver beskikket for en 4 årig periode, som for mig er gæl-
dende fra den 1. april 2014 og 4 år frem.

Du ser her mine aktuelle beskikkelser ved De Erhvervsøkono-
miske unversitetsuddannelser.

For at blive beskikket, skal censor - ud over den videregående
uddannelse - tillige godkendes på sine erhvervserfaringer, mv,
på tre kompetenceområder, som for mit vedkommende er

Side 1 af 2

Mine beskikkelser ved De Erhvervsøkonomiske unversitetsuddannelser

Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for Videre-
gående Uddannelser, er ansvarlig for beskikkelse af censorer
ved de Videregående universitetsuddannelser, og det sker
efter indstilling fra censorformandskabet ved de aktuelle uni-
versiteter.

Jeg er beskikket som aftagercensor ved De Erhvervsøkonomi-
ske unversitetsuddannelser. At være aftagercensor betyder, at
man har sin hovedbeskæftigelse uden for universiteterne, dvs
man repræsenterer de private- og offentlige virksomheder,
der er aftagere af kandidaterne.

For censorer på bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne
er det et krav, at man har en relevant forskningsbaseret ud-
dannelse
på kandidatniveau.

I mit tilfælde er der tale om civilingeniøruddannelsen fra DTU.

Du bliver beskikket for en 4 årig periode, som for mig er gæl-
dende fra den 1. april 2014 og 4 år frem.

Du ser her mine aktuelle beskikkelser ved De Erhvervsøkono-
miske unversitetsuddannelser.

For at blive beskikket, skal censor - ud over den videregående
uddannelse - tillige godkendes på sine erhvervserfaringer, mv,
på tre kompetenceområder, som for mit vedkommende er

Side 1 af 2

Mine beskikkelser ved De Erhvervsøkonomiske unversitetsuddannelser

Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for Videre-
gående Uddannelser, er ansvarlig for beskikkelse af censorer
ved de Videregående universitetsuddannelser, og det sker
efter indstilling fra censorformandskabet ved de aktuelle uni-
versiteter.

Jeg er beskikket som aftagercensor ved De Erhvervsøkonomi-
ske unversitetsuddannelser. At være aftagercensor betyder, at
man har sin hovedbeskæftigelse uden for universiteterne, dvs
man repræsenterer de private- og offentlige virksomheder,
der er aftagere af kandidaterne.

For censorer på bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne
er det et krav, at man har en relevant forskningsbaseret ud-
dannelse
på kandidatniveau.

I mit tilfælde er der tale om civilingeniøruddannelsen fra DTU.

Du bliver beskikket for en 4 årig periode, som for mig er gæl-
dende fra den 1. april 2014 og 4 år frem.

Du ser her mine aktuelle beskikkelser ved De Erhvervsøkono-
miske unversitetsuddannelser.

For at blive beskikket, skal censor - ud over den videregående
uddannelse - tillige godkendes på sine erhvervserfaringer, mv,
på tre kompetenceområder, som for mit vedkommende er



Side 2 af 2

disse:

Særlige kompetenceområder

 Generel ledelse
 Politisk ledelse
 Teknologiledelse, herunder IT-ledelse
 Program- og Projektledelse
 Organisationsudvikling og forandringsledelse
 Strategiudvikling og implementeringsprocesser
 Facilitering af forandringsprocesser, workshops eller ligende
 Alle forhold, der falder under CIO'ens ansvarsområde i store private

og offentlige virksomheder, herunder IT-ledelse, government, orga-
nisering, teknologi, drift og vedligeholdelse, udvikling, udbudsforret-
ninger, etc

 Gennem mere end 22 år har jeg samarbejdet med Center for ledelse
og faciliteret personlige ledernetværk af IT-direktører/IT-chefer i
store private og offentlige virksomheder. Har gennem disse netværk
haft kontakt til mange hundrede IT-leder/virksomheder, og har der-
for en enestående indsigt i CIO'en ansvarsområde

 Innovation og Forretningsudvikling
 Forretningsmodeller, eksempelvis Business Canvas Model
 Digitale forretningsmodeller
 Sociale medier, web 2.0
 Facilitering af ledernetværk, eller personlige netværk bredt
 Leder Coacing
 Personlig udvikling - MBTI eller JTI, Isaac Adizes ledelsesværktøjer

Kompetencegivende uddannelser

 Civilingeniør med speciale i produktionstyring, metodestyring, øko-
nomistyring og kvalitetstyring

 Dansk Management Centers (nu Center for Ledelse) 8te ugers kur-
sus i virksomhedsledelse

Ansættelse og erfaring

 Ledelsesrådgiver
 Projekt- og programledelse
 Udvikling af kurser i projektledelse
 Undervisning i projektledelse
 Proceskonsulent
 Organisatoriske forandringsprojekter
 Udvikling og facilitering af personlige og fortrolige ledelsesnærværk
 Ledelsessparing
 Bestyrelsesarbejde
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