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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.  
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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:  
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