Ansøgningsskema for nye studerende
Forårssemester 2019
Ansøgningsfrist senest 1. november 2018

København, oktober 2018
Med forbehold for ændringer
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Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende
På MPG’s hjemmeside kan du se hvilke moduler, der udbydes samt læse detaljerede oplysninger om hvert enkelt
modul, herunder bl.a. modulbeskrivelser, pris, datoer og eksamensform.

Prioriteringer i skemaet
Du skal rangere dine valg af moduler efter 1. og 2. prioritet. Du kan vælge flere moduler som 1. prioritet, så længe
modulerne ikke er i samme gruppe, da moduler i samme gruppe afvikles på de samme datoer. Derimod kan du godt
vælge moduler fra samme gruppe som hhv. 1. og 2. prioritet. Nedenfor ses et eksempel på mulig prioritering:

Obligatoriske ledelsesfaglige moduler - gruppe 1

1. prioritet

2. prioritet

Offentlig styring: Ideer og praksis (5 ECTS)
Strategisk HRM (5 ECTS)
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler - gruppe 3

X
1. prioritet

Ledelse af reform og forandring (5 ECTS)
Kommunikation og ledelse (5 ECTS)

2. prioritet
x

X

Såfremt der er plads på begge 1. prioriteter, får den studerende i ovenstående eksempel tildelt disse. Såfremt der
kun er plads på det ene af 1. prioriteterne, får den studerende tildelt dette samt sin 2. prioritet. Såfremt der ikke er
plads på nogle af 1. prioriteterne, får den studerende tildelt sin 2. prioritet og følger dermed kun ét obligatorisk
ledelsesfagligt modul. Er du fortsat i tvivl om, hvorvidt din anførelse af prioriteter er korrekt, er det muligt at uddybe
i bemærkningsfeltet på side 10.
I tilfælde af et større antal kvalificerede ansøgere end der er studiepladser til, prioriteres ansøgerne ud fra kriteriet
’tidspunkt for ansøgning’ (først-til-mølle-princippet). Der kan forekomme større ansøgning til visse moduler, og det
er derfor altafgørende at angive 2. prioriteter, da det øger sandsynligheden for, at du optages på et modul i det
kommende semester.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfristen er 1. november 2018.
Vi forventer at give svar om optagelse medio december 2018. Svar om optagelse på ”Strategisk pædagogisk
lederskab i skolen” kan forventes ultimo november 2018.
Vi skal modtage tilmeldingsskema underskrevet. Du kan scanne det underskrevne skema og sende det elektronisk
som pdf til mpg@cbs.dk eller med post:
Copenhagen Business School/MPG
Dalgas Have 15, lokale SV080
2000 Frederiksberg

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål skal rettes til MPG-sekretariatet på tlf.: 38 15 36 33 eller mpg@cbs.dk
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Ansøgningsskema til MPG foråret 2019
Nye studerende
Ansøgningsskemaet kan udfyldes elektronisk eller i hånden. Husk herefter at underskrive.
Ansøgningsfrist senest d. 1. november 2018.
N.B. Indsend kun denne del af ansøgningsskemaet

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:
Privat tlf.:
(gerne mobil)
E-mail: Skriv den e-mail, som
du helst vil kontaktes på.

Kontaktoplysninger (Arbejde)
Stilling:
Afdeling:
Arbejdssted:
Gade/nr.:
Postnr./By:
Telefon:
(direkte)
E-mail: Skriv den e-mail, som
du helst vil kontaktes på.
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Uddannelsesoplysninger *

Uddannelse

Institution

Afsluttet
(måned/år)

Titel/grad

* Vi kan i situationer, hvor vi finder det relevant, bede om kopi af konkrete eksamensbeviser.

Relevant
efteruddannelse

Institution/sted

Periode

Titel/grad

Oplysninger om erhvervserfaring

Arbejdssted

Ansættelsesperiode
(fra måned/år til måned/år)

Stillingsbetegnelse/titel

I hvor lang tid har du arbejdet som leder og/eller arbejdet med ledelsesopgaver i dit karriereforløb?
(Angiv antal år)
Antal år:
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Del 1: Din placering i organisationen
Hvor mange hierarkiske lag er der over dig?
Hvor mange hierarkiske lag er der under dig?

Leder du en eller flere af følgende:

SÆT X:

Processer
Ledere
Medarbejdere
Projekter
Rådgivning
Andet

Beskriv dine ledelsesmæssige opgaver (min. 100 ord)
Beskriv dine ledelsesmæssige opgaver samt hvor du er placeret i organisationen.
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Del 2: Motivation for at søge om optagelse på MPG
1. Hvorfor vil du gerne tage MPG-uddannelsen? (sæt gerne flere krydser)

SÆT X:
Min chef har opfordret mig til det
Det forventes at en leder i det offentlige på et vist niveau har en
mastergrad
Jeg håber at få inspiration til udfordringer i min ledelse
Min arbejdsplads har netop nu bevillinger til efteruddannelse
Jeg ønsker mere generelt at få ny inspiration
Jeg vil gerne øge min forståelse af den offentlige sektor
Mit arbejdes intensitet er lidt lavere lige nu. Det giver plads til
efteruddannelse
Andet

2. Uddyb begrundelserne ovenfor
Hvorfor vil du gerne tage MPG-uddannelsen? (min. 75 ord)
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Hvilke store fremtidige ledelses- og/eller organisationsudviklingsprojekter står du overfor, som du mener,
at MPG kan ruste dig til? (Nævn de 3 vigtigste)
1.

2.

3.

Hvilke kompetencer forventer du, at uddannelsen kan give dig? (Nævn de 3 vigtigste)

1.

2.

3.

Del 3: Efteruddannelse og MPG
I hvor lang tid har du overvejet at tage efteruddannelse?

Hvilke andre efteruddannelsestilbud har du overvejet?
Hvorfor blev de valgt fra?
Hvordan har du fået kendskab til/blevet anbefalet MPG-uddannelsen? (Sæt gerne flere krydser)

Sæt X:

Anden
efteruddannelse

Arbejdsgiver/
Kollegaer
Hvem?

Annonce

Har du deltaget i et MPG inspirationsmøde? (sæt x)

Øvrigt
netværk

JA:

Hjemmeside

Google

Andet

NEJ:
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Del 4: Vejledende spørgsmål om gennemførslen af uddannelsen
Nedenstående spørgsmål er kun vejledende til sekretariatet, så du forpligter dig ikke til at gennemføre studiet på
den angivne tid.
Har du tænkt dig at tage en hel masteruddannelse? (Sæt X)

JA

NEJ

VED IKKE

Sæt X:

Hvis ja, over hvor lang tid regner du med at tage uddannelsen? (Sæt X)

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

Sæt X:

Eventuelle bemærkninger
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Moduludbud forår 2019 - sæt kun X ved de moduler du ønsker at følge i foråret 2019

1. prioritet

2. prioritet

1. prioritet

2. prioritet

MPG Intro- og udviklingsforløb (4 ECTS)
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler - gruppe 1
Offentlig styring: Ideer og praksis (5 ECTS)
Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv (5 ECTS)
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler - gruppe 2
Ledelse af reform og forandring (5 ECTS)
Leadership: Teori og praksis i offentlige organisationer (5 ECTS)
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler - gruppe 3
Strategisk ledelse i et governance perspektiv (5 ECTS)
Kommunikation og ledelse (5 ECTS)

Valgfrie moduler - gruppe 1
Eksistens og ledelse (6 ECTS)
Ledelse af fagprofessionelle (3 ECTS)
Opgaveskrivning og argumentation (6 ECTS)
De politiske budgetter (6 ECTS)
Valgfrie moduler - gruppe 2
Politisk ledelse i kommunerne (3 ECTS)
Strategiimplementering i praksis – at oversætte strategier (3 ECTS)
Styring af økonomi og incitamenter (6 ECTS)
Kulturledelse (3 ECTS)
Valgfrie moduler - gruppe 3
Ledelse af videndeling. Perspektiver, udfordringer og muligheder (3 ECTS)
Relationen mellem politikere og offentlige ledere (3 ECTS)
Offentlig entreprenørskab: Oplevet velfærd og nye fællesskaber (3 ECTS)
Velfærdsteknologier på arbejde (3 ECTS)
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Valgfrie moduler - gruppe 4

1. prioritet

2. prioritet

Meningsskabelse og identitet i organisationer under forandring (6 ECTS)
Styring og motivation i den offentlige sektor (6 ECTS)
Whole-of-government diplomacy (In English, 3 ECTS) - MPG
The Rhetoric of Management (In English, 3 ECTS) – MPG
Negotiation (In English, 3 ECTS) – MBA
Strategic use of Big Data (In English, 3 ECTS) – MBA
Crisis Management (In English, 3 ECTS) – MBA
Gruppe 5
Strategisk pædagogisk lederskab i skolen (15 ECTS)
Strategy as Practice (In English, 3 ECTS) – At Edinburgh University Business School
Hertie School of Governance in Berlin
Sustainability (In English, 3 ECTS)

Eventuelle prioriteringsbemærkninger

Undertegnede søger om optagelse på de angivne moduler ved MPG-uddannelsen i København, der udbydes af Copenhagen Business School og Københavns
Universitet. Jeg er indforstået med, at jeg ved optagelse på de ønskede moduler, er forpligtet til at betale den samlede modulpris samt mødepakker for MUF og LUF,
som opkræves samlet pr. semester. Jeg er også indforstået med at modulprisen ikke dækker transport og materialer m.m. Såfremt jeg ikke ønsker at gøre brug af min
studieplads på de moduler, 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 modulpris. Undertegnede giver hermed
tilladelse til at MPG uddannelsen må registrere og anvende ovennævnte oplysninger til studieadministrative opgaver.

Dato og underskrift: ___________________________________________________
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