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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 en e-mail som du helst 

vil kontaktes på, jf nedenfor.  
 

 

 

3. Kontaktoplysninger (arbejde) 

Virksomhedsnavn:   

Afdeling:   

Gade/Nr:   

Postnr./By:   

Webadresse:   

Titel:  

Telefon: (gerne mobil)  

E-mailadresse:  
skriv en e-mail som du helst 
vil kontaktes på, jf ovenfor. 
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4. Adgangsgivende uddannelser (Husk at vedlægge kopier af eksa-

mensbeviser) 

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 
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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 niveau 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    
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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 
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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.  

13. Hvilke forventninger har du til MMD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Hvilke store fremtidige ledelses- og/eller organisationsudvik-

lingsopgaver står du over for, som MMD kan ruste dig til? 
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15. Hvilke ledelses- og/eller organisationsudviklingsprojekter har 

du arbejdet med i tidligere og i nuværende arbejdsforhold? Og 
hvilken rolle havde du i de projekter? 
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