
 

 

 

 

 

JANUAR 2019 

STUDIEUDGIFTER 2021/2022  
BETALINGSFRIST STUDIEAFGIFT   ANDRE OMKOSTNINGER (CBS) 

0 semester/ optagelsesgebyr (15. jan 2021) 15.000     
1 semester (15. januar 2021) 45.000   6.500  (inkl. Egelund)   

2 semester (1. september 2021) 45.000  2.500  (ekskl. AOM)   

3 semester (15. januar 2022) 45.000  2.500     

4 semester (1. september 2022) 45.000   2.500  (ekskl. evt. masterclass)    

  195.000  14.000     

Deltagernes egne udgifter (iPad, bøger, studierejser..)  31.000   
Andre omkostninger i alt max op til:    45.000  

 

STUDIEAFGIFTEN (195.000 KR.) 

Dækker udgifter til undervisning, vejledning, eksamen, administrativ support mv. i løbet af de fire 
semestre. Studieafgiften opkræves i fem rater: ved optagelse og ved begyndelsen af hvert seme-
ster (jf. ovenfor) med mindre andet er aftalt med programdirektør. Studieafgiften kan betales på 
én gang eller fordeles over 3 finansår. Ved udmelding opkræves kun til og med det semester som 
er påbegyndt. 
 

ANDRE OMKOSTNINGER (OP TIL 45.000 KR.) 

Foruden studiegebyret skal den enkelte deltager påregne et beløb til øvrige omkostninger. Dels ud-
gifter til forplejning og internatophold, som CBS lægger ud og viderefakturerer til deltagerne, dels 
egne udgifter til studierejse, bøger, evt. coach, konferencer, transport el.lign.  
 

Bemærk at rammen på 45.000 kr. er estimeret højt for at kunne rumme deltagernes forskellige be-
hov. Den enkelte deltager vil i vidt omfang selv kunne regulere forbruget. 

 

STUDIEREJSER  

En andel af ”øvrige omkostninger” går til studierejser og seminarer. Nogle MMD ansøgere kan søge 

midler særskilt til studierejse. Vi har estimeret udgifterne ud fra seneste MMD forløb:  

1 semester: Egelund seminar: 5.500 kr. (faktureres via MMD)  
2 semester: AOM Conference (USA): 15.000 kr. 
 

FINANSIERING  

Der er desværre ingen legater til rådighed for mmd. De fleste får finansieret studiet via arbejds-

pladsen. 20 % betaler MMD studiegebyret selv helt eller delvis - fx med brug af bruttolønsordnin-

gen. 40 % betaler helt eller delvis selv bøger og studierejse.  

 

HVORDAN FAKTURERER CBS? 

Betaling sker via CBS' elektroniske betalingsportal e-payment og med det CBS brugernavn som du 
får ved optagelse på MMD studiet og et selvvalgt password.  
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