
 

    
 
 

 

 
 

 

ANSØGNING TIL MMD  
 

STUDIESTART JANUAR 2019 
 

 

Dit Navn:  

Din Stilling:   

Din Organisation:  
 

Kære Ansøger  
 
MMD optager op til 36 studerende til hver studiestart, og optagelse finder sted i tre 

runder med følgende deadlines.  
 

Tre ansøgningsfrister  Tre samtalerunder 

Mandag den 27/11/2017 December 2017 

Mandag den 28/5/2018  Juni 2018  

Mandag den 19/11/2018  December 2018  

 
Vi modtager ansøgninger løbende. Vi inviterer optagelsesberettigede ansøgere til op-

tagelsessamtale efter hver ansøgningsfrist. I de tilfælde hvor der er flere ansøgninger 
end pladser til rådighed, typisk i sidste runde, da sker optagelse efter først til mølle. 

Læs mere om processen, adgangskrav og optagelseskriterier på cbs.dk/mmd  
 

MMD – både studieledelse og MMD Community – stiller sig meget gerne til rådighed 
for sparring med interesserede kommende studerende.  
 

Vi håber at se dig til et af vore informationsmøder – vi inviterer til to informationsmø-
der om MMD uddannelsen før hver ansøgningsfrist.  

 
Find datoer for informationsmøder på cbs.dk/mmd  
 

Det er en god ide at prioritere at deltage i et informationsmøde, hvis du overvejer 
MMD, både for at få besvaret spørgsmål, for at møde MMD miljøet og andre, som er 

interesserede i uddannelsen, og i det hele taget for at bestyrke din beslutning om 
MMD er det rigtige for dig.  
 

Med venlige hilsener 
MMD v/ 

Lise Balslev, Jan Molin, Jannie Berwald Sørensen 
 

http://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-management-development/optagelse-pris
http://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-management-development/arrangementer
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VEJLEDNING TIL ANSØGNINGEN  

MMD er en 2 årig deltidsuddannelse for erfarne 

ledere og ledelsesrådgivere. Uddannelsen koster 
195.000,- kr. Hertil skal lægges udgifter til in-
ternat, forplejning ifm. undervisning på CBS, 
studierejse og konference i udlandet, bøger mv., 
svarende til op til max. 45.000,- kr. Der er stu-
diestart hvert andet år i ulige år.  

 
Optagelsesrunder og ansøgningsfrist  

Der er 3 optagelsesrunder til studiestart 2019 
med følgende ansøgningsfrister:  
 
 Mandag den 27. november 2017  
 Mandag den 28. maj 2018  

 Mandag den 19. november 2018   
 
Kvalificerede ansøgere bliver inviteret til et per-
sonligt optagelsesinterview med MMD’s studiele-
der og programleder. 
 
Adgangskrav 

Optagelse forudsætter både en akademisk og en 
praktisk baggrund. Ansøgere skal have en ba-
chelor, kandidat eller diplomgrad. Denne skal 

være suppleret med minimum 3 års relevant 
praksiserfaringer efter den adgangsgivende 
grad. MMD har mulighed for at optage deltagere, 

hvor en solid og relevant praksiserfaring opvejer 
krav til uddannelsesbaggrund.  
 
Optagelses- og udvælgelseskriterier 
Der vil ved optagelse blive lagt vægt på ansøge-
rens erhvervserfaring og refleksioner over sam-
me i forhold til MMD’s mål og sigte.  

 
 Praktisk erfaring med ledelses- og organisa-

tionsudvikling, samt erfaringer med og even-
tuelle ansvar for konkrete projekter og pro-
cesledelse.  

 Analytisk-refleksiv kompetence og evne til at 
læse sig ind i en kontekst. 

 Jobmæssig kontekst som giver mulighed for 
eksperimenter og kompetencetilvækst i aktiv 
vekselvirkning med studiet og som bidrager 
til dynamikken på holdet. 

 
Optagelsesprocessen er omhyggelig - den ska-

ber grundlag for en god studiestart og et godt 
studieforløb.  
 
Ansøgningsmaterialet består af 5 dele: 
1. Oplysninger om ansøger  
2. Case besvarelse 
3. To anbefalinger  

4. En coachaftale (senest ved studiestart) 

5. Accept af betalingsbetingelser 

 
Ad. 1. Oplysninger om ansøger. Husk at ved-
lægge bilag for adgangsgivende eksaminer. Du 
skal dokumentere relevant erhvervserfaring ved 
at anføre en referenceperson i den pågældende 
virksomhed, som vi evt. kan kontakte.  

 
Du bedes uddybe dine forventninger til MMD i 

relation til dine egne erfaringer, aktuelle udfor-
dringer eller fremtidige håb med hensyn til le-
delses- og organisationsudvikling. 
 
Ad. 2. Case besvarelse. Se vejledning s. 7. 

 
Ad. 3. To anbefalinger fra dit netværk skal 
give en personlig begrundet anbefaling af ansø-
geren. En af dem skal være fra en overordnet.  
 
Ad. 4. En coachaftale. Inden studiestart skal 
du indgå en aftale med en coach, der vil stille sig 

til rådighed for dig gennem uddannelsesforløbet. 
Se nærmere under afsnit 4. 
 

Ad. 5. Betalingsbetingelser. Ansøger og spon-
sor skal underskrive og dermed acceptere ud-
dannelsen og dens prisstruktur.   

 
Din ansøgning er først færdig og endelig modta-
get hos os, når vi har hele materialet. 
 
Ansøgningsmaterialet sendes elektronisk som en 
samlet PDF til:  
 

Master of Management Development,  
Programleder Lise Balslev 
info.mmd@cbs.dk  

 
Eller med post til:  

 
MMD Programleder Lise Balslev 

Copenhagen Business School 
Dalgas Have 15, lokale SV088 
2000 Frederiksberg.  

 
Kvalificerede ansøgere vil blive inviteret til et 
personligt optagelsesinterview.  

 
 

Med venlige hilsener, 
Lise Balslev, MMD programleder 

lba.master@cbs.dk 
Telefon: 3815 2998 
Mobil: 2440 0422 

 

 

http://www.cbs.dk/mmd
mailto:info.mmd@cbs.dk
mailto:lba.master@cbs.dk
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