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1.  MEDARBEJDERE OG LEDERE MED EN 
STÆRK FAGLIGHED, SOM KAN SE NYE 
FORRETNINGS MULIGHEDER: 

•  Er fagligt opdateret på den nyeste forsk-
ningsbaserede- og praksisorienterede viden 
inden for en række forskellige discipliner, 
der relaterer sig til virksomhedens for- 
 retningsudvikling.

•  Kan analysere og afdække virksom hedens 
mulighedsrum og søge nye tværgående 
løsninger i organisationen og i forhold til 
virksomhedens omverden.

•  Har opnået nye perspektiver på veletab lerede 
rutiner og grundforståelser af egen organi-
sation, kunder og markeder. 

•  Kan træffe mere bevidste valg i deres frem-
tidige løsninger og bidrage med sparring i 
udviklingen af virksomhedens forretning. 

2.  EN FLEKSIBEL OG SKRÆDDERSYET  
EFTER UDDANNELSESLØSNING PÅ  
MASTERNIVEAU

På MBD er det muligt både at tage en fuld 
akkrediteret masteruddannelse eller bare et 
enkelt fag, der adresserer en aktuel faglig pro-
blemstilling. Undervisningen er komprimeret 
og tilrettelagt i intensive forløb. Betalingen 
opkræves pr. fag, og som virksomhed forplig-
ter man sig således ikke til at skulle betale 
for en fuld masteruddannelse. De enkelte fag 
koster henholdsvis 12.000, 18.000 eller 22.000 
kroner afhængig af omfang. 

Vi vejleder gerne sådan, at jeres medarbejdere 
får sammensat et forløb, der passer både til 
individuelle ønsker og virksomhedens behov 
for kompetencer.

4.  NYE FORBINDELSER OG NETVÆRK PÅ 
TVÆRS AF DANSK ERHVERVSLIV

Uddannelsens små og eksklusive hold samt en 
engagerende undervisningstilgang betyder, at 
deltagerne kommer til at arbejde tæt sammen 
i deres læring.

Det giver gode betingelser for at udbygge 
professionelle relationer, få kendskab til et 
bredt udvalg af løsninger på forretningsud-
viklingsproblemstillinger samt til at skabe 
nye forbindelser til gavn for både deltagerne 
og deres virksomheder

MBD ER EN FLEKSIBEL EFTERUDDANNELSE FOR ERFARNE  NØGLEMEDARBEJDERE, DER HAR 
ANSVAR FOR AT UDVIKLE OG LØFTE FORRETNINGEN. SOM VIRKSOMHED FÅR I:
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3.  STYRKET FORSTÅELSE FOR 
FORRETNINGS UDVIKLING PÅ  
TVÆRS AF ORGANISATIONEN   

Masteruddannelsen giver de kernekompe-
tencer, der skal til for at kunne udvikle en 
forretning. Hvert fag udpeger relevante fag-
lige dilemmaer, der øger evnen til at skifte 
mellem forskellige måder at anskue konkrete 
problemstillinger på. 

Eksempelvis ved vi, at både struktur og plads 
til autonomi er afgørende parametre for en 
virksomheds evne til at udvikle sin forretning. 
Strukturen sikrer en samlet plan at arbejde 
efter, mens autonomien skaber forudsætnin-
gerne for, at værdi fulde løsninger kan opstå 
tilfældige steder i organisationen. 

 En styrket forståelse for dette dilemma 
sætter dine medarbejdere i stand til:

•  At give plads til autonomi og opdage nye 
løsninger i organisationen.

•  Implementere løsningerne i den samlede 
forretningsstrategi og -struktur. 


