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VEJLEDNING OM ANSØGNING OG OPTAGELSE
MMD STUDIESTART JANUAR 2023
Kære Ansøger
MMD optager op til 36 deltagere til hver studiestart, som er hvert andet år. Optagelse
til MMD holdet 2023 finder sted i tre runder med følgende deadlines:
Tre ansøgningsfrister
Onsdag den 24/11/2021
Onsdag den 18/5/2022
Onsdag den 23/11/2022

Tre samtalerunder
December 2021
Maj/Juni 2022
December 2022

Beskrivelse af adgangskrav og optagelseskriterier findes på cbs.dk/mmd

Adgangskrav
Optagelse forudsætter både en akademisk og en praktisk baggrund. Ansøgere skal
have en bachelor, kandidat eller diplomgrad. Denne skal være suppleret med mindst 3
års relevant praksiserfaringer efter adgangsgivende grad. MMD har mulighed for at
optage op til 20 pct. deltagere, hvor relevant praksiserfaring opvejer krav til uddannelsesbaggrund.

Optagelses- og udvælgelseskriterier
Der vil ved optagelse blive lagt vægt på ansøgerens erhvervserfaring og refleksioner i
forhold til MMD’s mål og sigte:




Praktisk erfaring med ledelses- og organisationsudvikling, samt erfaringer med og
eventuelle ansvar for konkrete projekter og procesledelse.
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.

Download ansøgningsmaterialet fra cbs.dk/mmd.
Ansøgning til MMD består af 5 dele:
1. Oplysninger om dig som ansøger – husk at vedlæg dokumentation for adgangsgivende eksamen. Du skal ikke vedlægge et CV, men vi beder om at du udfylder ansøgningsskemaet som beskrevet.
2. En Case besvarelse – du skal skrive en kort case, som er historien om dig og din
organisation. Afsæt et par dage. Instruks fremgår af afsnit 2 i ansøgningsmaterialet.
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3. To anbefalinger – vi beder om to motiverede anbefalinger, en fra en chef/overordnet og en fra en kollega/dit netværk.
4. En coachaftale – alle deltagere på MMD skal have en selvvalgt ekstern coach. Bemærk at denne aftale ikke behøver være på plads før senest ved studiestarten. Jf.
afsnit 4 i ansøgningsmaterialet.
5. Accept af vilkår og betingelser – både du og din virksomhed skal underskrive
og acceptere uddannelsens vilkår og prisstruktur.
Din ansøgning er endelig modtaget hos os, når vi har hele materialet.
Send din ansøgning elektronisk (gerne som en samlet PDF) til programleder Lise Balslev: mailadresse: info.mmd@cbs.dk
Eller evt. med post til: MMD Programleder Lise Balslev, Copenhagen Business School,
Dalgas Have 15, lokale SV.088, 2000 Frederiksberg.

Processen
Vi modtager ansøgninger løbende. Efter hver ansøgningsfrist inviterer vi ansøgere til
et personligt optagelsesinterview med studieleder og programleder. Optagelsesbreve
udsendes efter hver runde, når samtalerne er gennemført. Optagelsesprocessen er
omhyggelig. Den skaber grundlag for en god studiestart og et godt studieforløb.

Din forberedelse & afklaring
Vi anbefaler, at du deltager i et af vore informationsmøder før eller efter din ansøgning. Informationsmøderne giver en ’smagsprøve’ på uddannelsens arbejdsmetode,
du kan få besvaret spørgsmål, møde MMD miljøet og andre, som er interesserede i
uddannelsen, og dermed blive mere klar på, om MMD er det rigtige for dig.
Vi inviterer til to informationsmøder før hver ansøgningsfrist. Se datoerne og tilmeld
dig venligst for at vi kan sende din program og lokale i Dalgas Have på CBS.
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os. Både jeg, MMD’s studieleder og
MMD dimittender stiller os meget gerne til rådighed for sparring med interesserede
kommende deltagere på uddannelsen.
Vel mødt til MMD.
Med venlige hilsener
Lise Balslev, MMD programleder
lba.master@cbs.dk
Telefon: 3815 2998
Mobil: 2440 0422
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