
MBD 

ANSØGNINGSSKEMA 
Sendes pr. mail til ansogningmbd@cbs.dk 

Efterårsfag 2020   

København, april 2020
Der tages forbehold for ændringer 

mailto:ansogningmbd@cbs.dk


Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes pr. mail til ansogningmbd@cbs.dk. 

Private oplysninger 

Efternavn: 
(som angivet i folkeregisteret) 
Fornavn(e): 
(som angivet i folkeregisteret) 
CPR nr.: 

Statsborgerskab 
(sæt X) 

Dansk:  EU- eller EØS-
statsborger: 

Andet: 

Kontaktoplysninger (Privat) 

Gade/nr.: 

Postnr./By: 

Mobiltelefon: 

E-mail:
Skriv den e-mail, som du
helst vil kontaktes på.

Kontaktoplysninger (Arbejde) 

Stilling: 

Afdeling: 

Arbejdsplads: 

Gade/nr.: 

Postnr./By: 

Hvordan er du blevet opmærksom på MBD-uddannelsen? (Sæt gerne flere krydser) 
Arbejdsgiver Kollega Øvrigt 

netværk 
Google CBS’ 

Hjemme-  
side 

Online 
annoncer

Avis/fagblad CPH Lufthavn 

Har du deltaget i vores informationsmøder? (sæt kryds) 

Ja Nej Hvilken dato 



Overvejer du at tage hele masteruddannelsen i forretningsudvikling? (sæt kryds)

Ja Nej Ved endnu ikke 

Hvis ja - hvor mange år vil du gerne fordele din uddannelse over? (sæt kryds) 

2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 

Husk at vedlægge dit fulde CV med din ansøgning 

Jeg har vedhæftet hele mit CV med min ansøgningsmail 

Vælg venligst din adgangsgivende uddannelse fra listen 

Uddannelse:

Institution:

Afsluttet: 
(måned/år) 

Vi beder dig medsende en kopi af dit eksamensbevis med din ansøgning. 

Jeg har vedhæftet kopi af mit eksamensbevis med min ansøgningsmail 

Jeg bekræfter samtidig at have kompetencer i engelsk svarende til minimum 
engelsk på B-niveau (B2 i CEFR) Se krav ved at klikke her 

Min videregående uddannelse fremgår ikke af listen – hvad gør jeg? 

Hvis din videregående uddannelse ikke fremgår af listen ovenfor, beder vi dig udfylde 
nedenstående oplysninger om dine uddannelsesmæssige forudsætninger.  

I forbindelse med din optagelse på uddannelsen vil vi foretage en faglig vurdering af, 
hvorvidt dine adgangsmæssige kvalifikationer sikrer dig de tilstrækkelige forudsætninger for 
at kunne gennemføre uddannelsen eller dele heraf.

Angiv din uddannelsesmæssige baggrund 



Uddannelsestype  Uddannelsens navn  Institution 
Afsluttet 

(måned/år) 

Uddannelseshistorisk, Udfyldes kun hvis din videregående uddannelse ikke fremgår af 
ovenstående liste 

Husk at medsende en kopi af dit eksamensbevis med din ansøgning. 

Jeg har vedhæftet kopi af mit eksamensbevis med min ansøgningsmail 

Jeg bekræfter samtidig at have kompetencer i engelsk svarende til minimum 
engelsk på B-niveau (B2 i CEFR) Se krav ved at klikke her 

Fortsæt på næste side for fagtilmelding



Hvilke fag vil du gerne have i efteråret 2020

Forretningsudvikling LA

Forretningsudvikling LB (online) 

Organisation og forandring (LA)

Organisation og forandring (LB)

Developing Digital Business - in English

Lederskab – at skabe og drive udvikling

Performance Management

Strategisk praksis & implementering (venteliste oprettet)

Pricing Management - in English

Big Data and Analytics (6 ECTS) in English

Corporate Finance (6 ECTS) in English

Digitalization of Finance LA (6 ECTS) - in English, Finance Specialization 

Masterprojektet (12 ECTS)

Tilmelding til fag
Som led i din ansøgning skal du herunder angive, hvilke fag du ønsker at tilmelde dig i efteråret 
2020. 
Du kan angive en første og anden prioritet. Din anden prioritet vil komme i spil i situationer, hvor 
vi ikke har mulighed for at imødekomme din første prioritet, fx. i tilfælde hvor et fag er 
overtegnet, eller der er for få tilmeldte. Vær i den forbindelse opmærksom på, at oprettelsen af de 
enkelte fag forudsætter minimum 10 tilmeldinger.

Du vil igen den 1. oktober kunne tilmelde dig de fag, du måtte ønske i foråret

Managing Open Innovation (online)- in English

Bæredygtige strategier (6 ECTS)

Developing Business Cases (3 ECTS) - in English 

Organizing for Digitalization (online) - (3 ECTS ) in English 

Risk Management & Compliance LA (6 ECTS) waitinglist created - 
in English, Finance Specialization 

Corporate Governance, Sustainability & Ethics (6 ECTS)
- in English,  Finance Specialization

FAG 1. 2.

Prioritet
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Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udvikling

Strategisk Kommunikation (venteliste oprettet)

 Data-Driven Decision Making (3 ECTS)

Risk Management & Compliance LB  (6 ECTS) waitinglist created
- in English, Finance Specialization

Digitalization of Finance LB (6 ECTS) - in English, Finance Specialization 

https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/forretningsudvikling-efteraar
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/forretningsudvikling-efteraar
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/organisation-forandring-efteraar
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/organisation-forandring-efteraar
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/developing-digital-business
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/lederskab-skabe-drive-udvikling
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/performance-management
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/pricing-management
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/managing-open-innovation
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/strategisk-praksis-implementering
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/big-data-and-analytics
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/corporate-finance
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/baeredygtige-strategier-0
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/digitalization-of-finance
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/corporate-governance-sustainability-and-ethics
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/risk-management-and-compliance
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/masterprojektet
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/developing-busniess-cases
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag-forloeb/organizing-digitalization
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/organisationsforstaaelse-selvindsigt-personlig-udvikling
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/strategisk-kommunikation
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/data-driven-decision-making
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-business-development/fag/risk-management-and-compliance


Er der generelt noget vi skal være særligt opmærksomme på? 

Undertegnede søger om optagelse på de angivne fag ved MBD‐uddannelsen i København, der udbydes af 
Copenhagen Business School. Jeg bekræfter, at de oplysninger jeg har angivet ovenfor er korrekte, og accepterer 
at jeg ved optagelse på de ønskede fag, er forpligtet til at betale den samlede pris for fagene, som opkræves samlet 
i semesteret før undervisningen påbegyndes. Jeg er også indforstået med at prisen pr. fag ikke inkluderer transport 
og udgifter til bøger. Såfremt jeg ikke ønsker at gøre brug af min studieplads på de fag, jeg er optaget på, er jeg 
indforstået med, at det er min pligt skriftligt at melde fra inden den angivne frist, der fremgår af optagelsesbrevet, 
og jeg er desuden indforstået med, at ved framelding efter den angivne frist, er jeg forpligtet til at betale den 
samlede pris for de fag jeg har tilmeldt mig. Prisen pr. fag inkluderer 3 eksamensforsøg og oprettelsen af fag 
forudsætter mindst 10 tilmeldinger. 
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