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CBS og magten Hubert Buch-Hansen Hent PDF 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. Bogens forfattere er alle tilknyttet Department of Business

and Politics ved CBS.

 

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. Bogens forfattere er alle tilknyttet Department of

Business and Politics ved CBS.
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