
 

    
 
 

 

 
 

 

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. 8. 

 
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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1. OPLYSNINGER OM ANSØGER 
 

1. Personlige oplysninger 

Fornavn(e):  Nationalitet  

Efternavn:  CPR nr.:  

Civilstand:   

Antal børn/alder:   

Evt. tillidshverv:   

 

 

2. Kontaktoplysninger (privat)  

Gade/Nr:  

Postnr./By:  

Telefon: (gerne mobil)  

E-mailadresse:  
 
skriv den e-mail som du helst 
vil kontaktes på.  

 

 

 

3. Kontaktoplysninger (arbejde) 

Virksomhedsnavn:   

Afdeling:   

Gade/Nr:   

Postnr./By:   

Webadresse:   

Titel:  

Telefon: (gerne mobil)  

E-mailadresse:  
 
skriv den e-mail som du helst 
vil kontaktes på. 

 

 

 
 

http://www.cbs.dk/mmd
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4. Adgangsgivende uddannelser (Husk at vedlægge kopier af eksamens-

beviser) 

År Institutionens navn og adresse Grad opnået 

   

   

 

 

5. Supplerende videre- og efteruddannelser (Vedlæg evt. kopier af 

eksamensbeviser) 

År Uddannelsessted Indhold 

   

   

   

 
 

6. Erhvervserfaring (Der skal ikke vedlægges CV) 

Periode Ansættelsessted Stilling/område Referenceperson 

    

    

    

    

    

 

 

7. Nuværende ansættelsesforhold  

Primære ansvarsområder 
 

 

Opgaver, du varetager, der 

specifikt omhandler ledelses- og 
organisationsudvikling 

 

 

 

 

 
 

 
  

http://www.cbs.dk/mmd
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8. Din organisatoriske placering i firmaet 

Hvor mange hierarkiske lag er der over dig?  

Hvor mange hierarkiske lag er der under dig?  

Hvor mange har du direkte personaleansvar for?  

Hvor mange befinder sig på samme organisatoriske ni-
veau som dig? 

 

Hvor mange løser samme type opgaver som dig?  

 

9. Hvilken sektor tilhører dit firma/din organisation? (sæt kun 

et kryds) 

Produktion  Bygge og anlæg  Frivillig  

Transport  IT/software  Stat   

Handel  Finansiel  Kommune  

Service  Interesseorganisation  Region  

Uddannelse  Konsulentvirksomhed  Andet:  

 

10. Hvor stor er omsætningen målt i mio. kr. i den danske 
del af dit firma? (sæt kun et kryds) 

0 - 19  20 – 49  50 – 99  

100 - 199  200 – 500  500- 1.000  

1.000 – 2.000  Over 2.000    

 

11. Hvor mange ansatte er der i den danske del af dit firma? 
(sæt kun et kryds) 

1 - 19  20 – 49  50 – 99  

100 - 199  200 – 500  500 - 1.000  

1.000 - 2.000  Over 2.000    

 

 

 

http://www.cbs.dk/mmd
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DINE FORVENTNINGER TIL MMD 
 

Her har du mulighed for at uddybe dine tanker om MMD i relation til dine erfaringer, 
udfordringer og mål med ledelses- og organisationsudvikling.  

12.  Ansøgers overvejelser i forhold til MMD 

Hvor har du hørt om MMD?  

Hvilke andre masteruddannelser har du 
overvejet? 

 

Hvordan har du planlagt at finansiere din 
deltagelse på MMD? 

 

Anbefaling 1 fra chef/overordnet  
(navn, stilling, firma)  

 
 

 

Anbefaling 2 fx fra kollega    

(navn, stilling, firma)  

 

 
 

Din coach (navn, stilling, firma)  
afklaring senest v/ studiestart 

 
 

 

1. Hvilke forventninger har du til MMD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbs.dk/mmd


 

   © Master of Management Development – www.cbs.dk/mmd  
Ansøgningsmateriale optagelse til hold 10, 2019-2010 

 

7 
 

 
 

 

2. Hvilke store fremtidige ledelses- og/eller organisationsudvik-
lingsopgaver står du over for, som MMD kan ruste dig til? 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hvilke ledelses- og/eller organisationsudviklingsprojekter har 
du arbejdet med i tidligere og i nuværende arbejdsforhold? Og 

hvilken rolle havde du i de projekter? 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.cbs.dk/mmd
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2. CASEBESVARELSE 
 
Vejledning til casearbejde 
 
Der er ingen formaliserede tests (G-mat eller sprogtests) i forbindelse med optagelse 
på Master of Management Development. MMD er en uddannelse, der fokuserer på 

proces kompetencer som kun dårligt lader sig aflæse af standardiserede testresulta-
ter.  

 
Ansøgere med adgangs- og optagelseskrav på plads bliver i stedet inviteret til en per-
sonlig samtale. For at styrke grundlaget for denne samtale bedes du arbejde med og 

indsende en case besvarelse sammen med de øvrige, udfyldte ansøgningsmaterialer. 
 

Trin 1: Læs case-beskrivelsen: INDSCO. Den findes på MMD’s hjemmeside: 
www.cbs.dk/mmd/optagelsesproces  
 

Trin 2: Inspireret af casen om INDSCO, er det din opgave at skrive dig selv og din 
virksomhed ind i en lignende case fortælling. Det skal være din/jeres historie. Omfan-

get er nok på 1 - 3 A4 sider (max).  
 
Trin 3: Når du har skrevet din historie, foreslår vi, at du lægger den fra dig i et par 

dage, og at du derefter tilføjer dine refleksioner over følgende spørgsmål: 
 

1. Hvad er de stærke og svage sider ved den lokale kontekst som din/jeres histo-

rie rummer? 

2. Hvorledes kan du spille en afgørende rolle i forbindelse med at ’åbne’ organisa-

tionen for en positiv udvikling? 

3. Hvor ville du begynde processen? (gerne meget konkret). 

 

Det er ikke lange og teoretiske svar vi interesserer os for, men personlige og konkrete 

overvejelser over, hvad der ville gøre en forskel. 
 

Trin 4: Du skal medsende både din historie og refleksionerne over de tre spørgsmål 
sammen med din ansøgning.  
 

Din ansøgning er først færdig og endelig modtaget hos os, når vi har hele materialet 
inkl. din case. 

 
 

  

http://www.cbs.dk/mmd
http://www.cbs.dk/mmd/optagelsesproces
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3. TO ANBEFALINGER  
 

Til ansøger:  
 
Du bedes vedlægge to motiverede anbefalinger af dig til MMD. De kan være relativt 

kortfattede. Den ene fra en chef/overordnet, den anden fx fra en nuværende eller tid-
ligere kollega.  

 

Til referencepersonen:  

 
Ovennævnte ansøger søger om optagelse på Master of Management Development ved 
CBS. MMD er en toårig deltidsuddannelse, der giver en Mastergrad inden for organisa-

tions- og ledelsesudvikling / leadership.  
 

MMD’s formål er at udvikle deltagerens kompetencer i forhold til virksomhedens for-
skelligartede behov for ledelses- og organisationsudvikling. MMD er en stærkt fokuse-
ret uddannelse indenfor det ledelsesmæssige område (ingen økonomi eller markedsfø-

ringsfag) og samtidig en bred uddannelse på det organisatoriske område. MMD er et 
anderledes uddannelsestilbud til ledere i både offentlige og private organisationer.  

 
Ledelse handler om evnen til at lægge andre menneskers ressourcer i forlængelse af 

egne. Forudsætningen for dét er, at man er i stand til at udvikle et repertoire, der gør 
det muligt at "åbne" dette handlerum. At tage medansvar for organisations- og ledel-
sesudvikling gør det påtrængende at lære, hvordan man kan give aktørerne plads til 

at sprænge deres oplevede scener og rum.  
 

På MMD kvalificeres deltagerne til at tage ansvar for og arbejde med gennemgribende 
forandringsprocesser. Og deltagerne sættes i stand til at vurdere og udvikle et reper-
toire af procesledelsesværktøjer, der gør det muligt at lede gennem rammer og etab-

lere platforme for læringsmiljøer i virksomheden.  
 

Din anbefaling vil indgå som en del af det samlede ansøgningsmateriale fra ansøge-
ren. På forhånd tak for dit bidrag.  

http://www.cbs.dk/mmd
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ANBEFALING NO 1  
 
Forslag til opsætning. Man er velkomment til at skrive i et eget dokument.  

 

Ansøgers 

navn: 

 

 

 
Hvor længe og i hvilken sammenhæng har du kendt ansøgeren? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Motiveret anbefaling af ansøger:  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Navn:  Stilling:   

 

Dato: 

  

Underskrift: 

 

 

http://www.cbs.dk/mmd
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ANBEFALING NO 2  
 
Forslag til opsætning. Man er velkomment til at skrive i et eget dokument.  

 

Ansøgers 

navn: 

 

 

 
Hvor længe og i hvilken sammenhæng har du kendt ansøgeren? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Motiveret anbefaling af ansøger:  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Navn:  Stilling:   

 

Dato: 

  

Underskrift: 

 

 

http://www.cbs.dk/mmd
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4. AFTALE MED COACH  
 

Til ansøgeren – om dit coachvalg  
 
Valg af coach skal senest være afklaret ifm. studiestarten – det er ikke et krav, at du 
har fundet og lavet en aftale med en coach inden ansøgningen.  
 

Der er flere overvejelser omkring valg af coach.  
 

Først og fremmest vil valget afhænge af, hvad der er hovedsigtet med din MMD ud-
dannelse, og hvor dine væsentligste interesser ligger.  
 

Coachen kan fx vælges ud fra organisatoriske og strategiske interesser, hvor hoved-
formålet kan være at sikre en kobling fra MMD studiet til din organisation. Det kan fx 

ske ved at coachen repræsenterer indsigt og adgang til informationer og ressourcer.  
 

Coachen kan også vælges ud fra ønsket om at sikre og fastholde en personlig udvik-
ling ved løbende at udfordre dig i forhold til de personlige og ledelsesmæssige ud-
viklingsmål, som du har sat for dit MMD forløb – men også ud fra ønsket om at coa-

chen er bekendt med konteksten, så koblingen mellem personlig og organisatorisk 
udvikling fastholdes. 

 
Det er to forskellige tilgange og profiler. Den første peger mere på at identificere en 
person med konkrete virksomhedsspecifikke indsigter, erfaringer og ressourcer. Den 

anden profil bevæger sig mere i retning af en personlig mentor profil. Valg af en coach 
fra et højere hierarkisk lag i organisationen (chef) bør overvejes nøje. Ofte vil MMD 

studerende løbende drøfte indsigter og inspirationer fra studiet med den nærmeste 
chef og i nærmeste ledelsesgruppe. Da der således allerede er en formel relation, skal 
coachen måske snarere findes i en anden del af virksomheden eller udenfor. 

 
Optagelsessamtalen er en mulighed for at tale om dit coach valg. Herunder også mu-

ligheden for at finde en coach i MMD Community, hvor MMD dimittender gerne stiller 
sig til rådighed for nye studerende. Det er der gode erfaringer med.  
 

  

http://www.cbs.dk/mmd
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EN COACH AFTALE  
 

Ansøgers navn: 
 

 

 

Til coachen:  
 
Ovennævnte person søger om optagelse på Master of Management Development ved 
CBS. MMD er en to årig deltidsuddannelse, der giver en Mastergrad inden for ledelses- 

og organisationsudvikling.  
 

MMD er et anderledes uddannelsestilbud til ledere i både offentlige og private organi-
sationer. MMD’s formål er at udvikle deltagerens kompetencer i forhold til virksomhe-
dens forskelligartede behov for ledelses- og organisationsudvikling. MMD er en stærkt 

fokuseret uddannelse indenfor det ledelsesmæssige område (ingen økonomi eller 
markedsføringsfag) og samtidig en bred uddannelse på det organisatoriske område.  

 
Deltagerne kvalificeres til at tage ansvar for og arbejde med gennemgribende foran-

dringsprocesser, og de sættes i stand til at vurdere og udvikle et repertoire af proces-
ledelsesværktøjer, der gør det muligt at lede gennem rammer og etablere platforme 
for læringsmiljøer i virksomheden.  

 
Med denne aftale indvilliger du i at stå til rådighed som coach og understøtte den ud-

vikling, som ovenstående ansøger vil gennemgå i løbet af de to år på MMD (januar 
2019 til december 2020). Som coach vil du fx repræsentere mere erfaring, større 
kompetence, bredere organisatorisk kontaktflade el.lign. end ansøgeren eller på an-

den vis kunne støtte og udfordre MMD deltagerens kompetencetilvækst. 
 

Ved studiestart vil vi invitere dig til at deltage på introduktionsdagen. Coachforløbet er 
individuelt. Det er både ansøger og coach, der har ansvar for at få etableret et tillids-
forhold og et hensigtsmæssigt forløb. Arbejdsform og mødefrekvens aftales mellem 

ansøger og coach. Det er MMD deltageren som alene varetager kontakt til egen coach 
(MMD blander sig ikke i denne kontakt). 

 
Undertegnede bekræfter hermed interesse i at være coach for ansøger til MMD.  
 

Navn:   

Firma:  

e-mail:  

Dato:  Underskrift:  

  

http://www.cbs.dk/mmd
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5. BETALINGSBETINGELSER 
 
Studieafgiften for MMD udgør 195.000,- kr. Umiddelbart efter optagelse betales en 
optagelsesafgift på 15.000,- kr. og studieafgifter forfalder herefter i 4 rater:  

 
Forfaldsdato Studieafgift Øvrige udgifter  

Efter optagelse:  15.000 kr.  

Januar 2019: 45.000 kr.  6.500 kr. (inkl. intro internat)  

August 2019: 45.000 kr. 2.500 kr. (ekskl. konference)  

Januar 2020: 45.000 kr. 2.500 kr.  

August 2020: 45.000 kr. 2.500 kr.  

 

Derudover skal man regne med at bruge et beløb på op til 45.000,- kr. til dækning af 
øvrige udgifter ifm. uddannelsen (fx internat, konference, forplejning, bøger). Dette er 
fortrinsvis egne udgifter, og kun en mindre del svarende til 14.000 kr. lægges ud og 

faktureres af MMD (jf. oversigten).   
 

Ved eventuelt ophør af studiet forfalder den fulde studieafgift samt øvrige udgifter 
ifm. uddannelsen til og med det semester, hvor ophøret sker. Ved udmeldelse af MMD 
inden studiestart forfalder alene optagelsesgebyret. 

 
Alle udgifter er inkl. moms. Betaling kan fordeles over tre budgetår eller man kan 

vælge at betale helt eller delvis for hele studiet på forskud. Information om pris og 
betaling findes også på MMD’s hjemmeside.  
 

Undertegnede ansøger til MMD bekræfter hermed at have læst og ac-
cepteret ovenstående betalingsbetingelser.  
 

Ansøgers navn:  

Underskrift:  Dato:  

 

Til den sponserende virksomhed:  
 

Anfør her hvor stor en del af de udgifter, som faktureres af CBS, som virksomheden 
vil sponsorere for ansøger:  

Studieafgift kr.:    Øvrige udgifter kr.:  

 
Hermed bekræftes virksomheden sin finansielle støtte og/eller moralske opbakning til 

ansøgers deltagelse på MMD.  

Firmanavn:    

Navn:  Stilling:  

Dato:  Underskrift:  

 

 

http://www.cbs.dk/mmd
http://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-management-development/optagelse-prishttp:/www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-management-development/optagelse-pris
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