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ANSØGNINGSSKEMA TIL FAST HOLDFORLØB 2022
NY STUDERENDE

På MPG’s hjemmeside kan du se hvilke fag, der udbydes i et fast holdforløb, samt læse detaljerede oplysninger om 

hvert enkelt fag.

Svar om optagelse på MPG
Du kan forvente svar på, om du kan optages på MPG holdforløb inden for et par uger efter modtagelse af din 

ansøgning.

I forbindelse med ansøgning om optagelse på MPG holdforløb vil du blive indkaldt til en optagelsessamtale.

Send dit ansøgningsskema til os
Vi skal modtage dit ansøgningsskema underskrevet. Du kan underskrive digitalt og sende som pdf til mpg@cbs.dk 

eller underskrive fysisk og sende med almindelig post:

Copenhagen Business School/MPG 

Dalgas Have 15, lokale SV080

2000 Frederiksberg

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte MPG-sekretariatet på tlf.: 3815 3633 eller mpg@cbs.dk

Vær opmærksom på adgangskravene for at studere på MPG:

Minimum 2 års ledelseserfaring

Bachelor- eller diplomuddannelse

Uddannelse svarende til bachelor eller diplomuddannelse 

https://www.cbs.dk/efteruddannelse/masteruddannelser/master-of-public-governance
mailto:mpg@cbs.dk
mailto:mpg@cbs.dk
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ANSØGNINGSSKEMA TIL MPG FAST HOLDFORLØB 2022
NYE STUDERENDE

Ansøgningsskemaet kan udfyldes elektronisk eller fysisk. Kun gyldig med underskrift. 

Statsborgerskab

Personlige oplysninger

Fornavn

Gade/vej og nr.

Privat email

Dansk EU eller EØS-borger Andet

CPR nr.

Postnr. By

Efternavn

Telefon

3815 3633  mpg@cbs.dk

SPØRGSMÅL? Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet eller spørgsmål 

vedrørende vores moduler, er du velkommen til at kontakte os på:
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Gennemført uddannelse på højeste uddannelsesniveau

Seneste ansættelse med ledelseserfaring

Adgangskravet til MPG er minimum 2 års ledelseserfaring. Du har mulighed for at tilføje flere ansættelser, hvis du 

ikke har 2 års ledelseserfaring i din seneste relevante stilling. 

Hvad er du leder af? (vælg mindst en)

Beskriv dine opgaver og din placering i organisationen

Navn på uddannelsen

Stilling

Institution

Arbejdsplads

Din titel/grad

Afsluttet (måned/år)

Processer

Projekter

Ledere

Rådgivning

Medarbejdere Andet

Har du eller har du haft budgetansvar?

Ja

Nej

Ansættelsesperiode  (måned/år) Ledelseserfaring i denne stilling (år) Samlede ledelseserfaring (år)
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Tilføj ansættelse 

Hvad var du leder af? (vælg mindst en)

Beskriv dine opgaver og din placering i organisationen

Stilling

Arbejdsplads

Ansættelsesperiode  (måned/år) Hvor mange års ledelseserfaring har du i stillingen?

Processer

Projekter

Ledere

Rådgivning

Medarbejdere Andet

Har du haft budgetansvar?

Ja

Nej
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Tilføj ansættelse

Hvad var du leder af? (vælg mindst en)

Beskriv dine opgaver og din placering i organisationen

Stilling

Arbejdsplads

Ansættelsesperiode  (måned/år) Hvor mange års ledelseserfaring har du i stillingen?

Processer

Projekter

Ledere

Rådgivning

Medarbejdere Andet

Har du haft budgetansvar?

Ja

Nej
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Motivation

Hvad er din motivation for at studere på MPG? 

Hvilke ledelses- og organisationsudviklingsprojekter står du overfor, som MPG kan ruste dig til? 

Har du særlige ønsker eller hensyn, der skal tages med i betragtningen?

Evt. kommentarer
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Vilkår og betingelser

1.  Tilmelding og optagelse 
• Du søger hermed om optagelse på de ovenfor angivne fag ved MPG-uddannelsen, der udbydes af Copenhagen Business 

 School. 

• Din tilmelding er personlig og bindende.

• Hvis du ønsker at tage den fulde MPG-uddannelse, skal du være opmærksom på, at uddannelsen skal være afsluttet senest  

 seks (6) år efter studiestart. 

2.  Undervisning
• Undervisningen på MPG-uddannelsen foregår som holdundervisning, på både CBS campus samt eksterne kursussteder. 

• I tilfælde af ekstraordinære omstændinger, kan CBS potentielt være nødsaget til at konvertere dele af uddannelsen, herunder  

 eksamener til et onlineformat. ”ekstraordinære omstændigheder” betegnes som omstændinger CBS ikke er herre over og  

 hverken med rimelighed kunne eller burde have forudset eller overvundet, herunder, men ikke begrænset til; krig, natur- 

 katastrofer, generalstrejke, terrorhandlinger, epidemier, pandemier eller regionale nødsituationer og nedlukning af campus i  

 den forbindelse. 

3.  Pris og betaling 
• Prisen for de forskellige fag fremgår af CBS.dk. Prisen dækker deltagelse i undervisning, forplejning i forbindelse med under- 

 visningen samt 3 eksamensforsøg pr. fag. Prisen inkluderer ikke udgifter til transport, bøger og andet undervisningsmateriale  

 mv. 

• Betalingen opkræves samlet én gang pr. semester (inden semesterstart), hvor du betaler for de fag, du er tilmeldt samt  

 mødepakker for MUF og LUF.

• Det er en forudsætning for deltagelse i undervisning og eksamen, at CBS har modtaget din betaling. Hvis ikke du betaler, vil  

 du således blive udelukket fra både undervisning og eksamen allerede fra dagen efter den rettidige betalingsdag. 

• Hvis din betaling er forsinket, og du ønsker at fortsætte på uddannelsen, skal du kontakte MPG sekretariatet på mpg@cbs.dk 

4.  Udmeldelse 

• Såfremt du alligevel ikke ønsker at gøre brug af din studieplads på de fag, du er optaget på, har du pligt til skriftligt at melde  

 fra inden den angivne frist, der fremgår af optagelsesbrevet. Mundtlig udmelding godkendes ikke. 

• Ved framelding efter den i optagelsesbrevet angivne frist, er du forpligtet til at betale den samlede pris for de fag du er  

 optaget på. Dette gælder uanset om undervisningen er påbegyndt eller ej. 

• Ved udmeldelse undervejs på uddannelsen, vil du være forpligtet til at betale for de fag der er påbegyndt når udmeldelsen  

 sker. Dette gælder uanset om du har deltaget i undervisningen eller ej. 

5.  Accept af vilkår og betingelser
Ved din underskrift nedenfor accepterer du ovenstående vilkår og betingelser. 

Dato Underskrift

mailto:mpg@cbs.dk
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