
din udvikling
virksomhEdEns
forvandling



“mit mål med mmd var at Blive klogere på min  
egen ledelsespraksis, få nogle anderledes og nye  
teoretiske tilgange til ledelse og Blive Bragt i nogle  
proCesser sammen med andre mennesker, som alle 
havde forskellige tilgange til ledelse og forskellige 
tilgange til at søge studiet her.”

Hør karin & katrine  
fortælle om deres udbytte  
fra studieturen til aom 2013
på www.cbs.dk/mmd

“an old map is useless When the 
terrain is neW. old Beliefs Cannot 

help the task managers
faCe today: managing the 

unknoWaBle”
ralph stacey, “managing the unknowable”,

professor på university of Hertfordshire 

hvorfra han og andre ledende professorer  

er faste gæsteundervisere på mmd

katrine hornum-stenz 
chefjordemoder, nordsjællands Hospital, Hillerød
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mmd udvikler dit ledelsesmæssige Handlerum og repertoire, så du bliver i stand til at 
se alternative løsninger og skabe innovative resultater i din virksomHed. derfor tør vi 
godt love, at din udvikling bliver virksomHedens forvandling.

MMD lærer dig at læse de organisatoriske  
betingelser og psykologiske og strategiske 
processer, der er en del af virksomhedens 
hverdag. Du bliver i stand til at navigere un-
der komplekse og til tider ukendte forhold - og 
det er vigtigt, for selvom din virksomhed har 
udarbejdet en velfungerende strategi, vil frem-
tiden altid være svær at forudsige.

100 % ledelse
MMD er en uddannelse, der udelukkende  
fokuserer på ledelse, og der indgår derfor ikke 
fag som økonomi eller markedsføring som i 
de traditionelle ledelsesuddannelser. I stedet 

giver MMD dig en vidtrækkende uddannel-
se på det organisatoriske område. På MMD 
handler ledelse om evnen til at lægge andre 
menneskers evner og ressourcer i forlængelse 
af dine egne, og her er ledelse afhængig af den 
kontekst, hvori den udøves. MMD er derfor en 
kontekstbaseret lederuddannelse.

kontekstbaseret 
lederuddannelse

2 www.cbs.dk/mmd
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Den erfarne leder, der er i stand til at lytte til 
og mærke sin organisation, vil samtidig være i 
stand til at analysere, designe og  gennemføre 
processer i en organisatorisk uforudsigelig 
ver den. Ved at flette disse input sammen er 
det muligt at flytte en virksomhed i en ganske 
bestemt retning. Det starter hos lederen og en-
der med at blive strategisk og organisatorisk 
udvikling. 

MMD er en investering for både dig og din 
virksomhed, og uddannelsen giver  allerede et 
konkret udbytte under uddannelses forløbet. 
MMD sætter rammer for et tæt samspil mellem 
dit personlige  udviklingsforløb og de strategiske 
udfordringer og udviklings processer, som din 
virksomhed står overfor. Dermed er MMD et 
væsent ligt bidrag til virksomhedens strategiske 
aktiviteter og fortsatte udvikling.

dit udBytte: 
•	 	Tage	ansvar	for,	styre	og	overvåge	de	

strategiske processer under komplekse og 
usikre vilkår 

•	 	Manøvrere	i	og	påvirke	virksomheder,	der	er	
præget af flydende strukturer og symbolske 
fænomener 

•	 	Forstå	betingelserne	for	hvordan	
udviklingsprocesser styres 

•	 	Forstå	hvordan	samfundsudviklingen	sætter	
betingelser for, hvordan udviklingsprocesser 
styres 

•	 	Organisere	virksomhedens	videnprocesser	og	
skabe grundlag for udvikling af den personlige 
videnplatform 

•	 	Se	alternative	løsninger	og	skabe	innovative	
resultater i din virksomhed 

din virksomheds udBytte: 
•	 	Forbedret	kompetenceudnyttelse	blandt	

ledelse og medarbejdere 
•	 	Større	handle-og	gennemslagskraft,	bedre	

performance
•	 	Evnen	til	at	håndtere	ukendt	organisatorisk	

terræn og uforudsete hændelser 
•	 	Effektivisering	af	processer	der	skaber	et	

bedre finansielt resultat 
•	 	Mulighed	for	at	se	under	overfladen	af	

organisatoriske problemstillinger 

”vi kan styre på rammerne og definere fælles 
proBlemstillinger, men vi kan ikke diktere 
hvilke pointer, der skal produCeres”

Jan mouritsen
professor, dr. merc., cbs

MMD er et forpligtende tilbud til udviklings-
orienterede praktikere om at indgå i et profes-
sionelt uddannelsesforløb, hvor teori, forskning 
og praksis bliver tæt forbundet. 

MMD arbejder med en iagttagelse af, at udvik-
lings processer går på tværs af virksomhedens 
formelle afdelingsgrænser og funktioner. Ud-
dannelsen er derfor målrettet dig, der varetager 
forskellige roller i forandring og udvikling af 
din virksomhed. 

den typiske mmd-deltager: 
•	 	har	ansvar	for	personaleudvikling,	strategi-

udvikling,	lederudvikling,	organisations-

udviklingsprojekter,	performance-	og	

Lean-projekter,	værdiledelse,	viden-

projekter, kompetenceudvikling m.m. 

•	 	sidder	i	funktioner	som	linje-,	stabs-	eller	

projektstillinger 

•	 	arbejder	i	videnintensive	virksomheder	

•	 	er	leder	i	offentlige	eller	private	

virksomheder 

•	 	har	mindst	tre	års	relevant erhvervserfaring 

MMD har en stærk kobling mellem teori og 
praksis, og du vil fra første dag blive udfordret 
til at udføre eksperimenter i egen praksis. Ved 
at sætte din personlige erfaring som leder i spil, 
udvikler du både dig selv og din virksomhed. 

ledelsesmæssigt 
Handlerum skaber 
organisatoriske 
resultater

du er først og 
fremmest praktiker 

”for underviserne er mmd særlig interessant, 
fordi mmd er organiseret på en sådan måde, at 
undervisningen ikke helt kan kontrolleres. Jeg 
kan naturligvis sætte de studerende til at læse 
noget, men den måde, hvorpå vi sætter læsning 
i relief, give hele tiden overraskelser. især også 
fordi vi opfordrer de studerende til aktivt at 
søge og foreslå anden litteratur. vi kan styre på 
rammerne og definere fælles problemstillinger, 

men vi kan ikke diktere hvilke pointer, der 
skal produceres. det sker i et samspil mellem 
lærernes og deltageres viden, erfaring og 
indsigt. ofte forbavses vi over den indsigt, 
et	sådant	miljø	producerer	-	og	heldigvis	er	
det typisk meget mere interessant end den 
viden, som et konventionelt uddannelsesforløb 
frembringer. det kan jeg bruge både i min 
forskning og i anden undervisning.”
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din udvikling 
MMD’s mål er at sætte rammerne for udvikling 
af dine personlige kompetencer, og uddannel-
sen fokuserer på at udvide dit ledelsesmæssige 
handlerum og repertoire i den kontekst, du 
agerer i. 

MMD arbejder med forestillingen om, at viden 
og kompetence er kontekstafhængige. Derfor 
sætter uddannelsen fokus på udviklingen af 
den enkelte deltagers personlige kompetencer, 
hvilket gøres ud fra en kompetenceprofil. 

Det er den enkelte deltager selv - i dialog 
med virksomhed, coach, reflektionspartner og  
holdet - der formulerer personlige udviklings - 
 mål med udgangspunkt i kompetencemodellen 
og inden for uddannelsens faglige temaer og 
studiemæssige aktiviteter. Deltageren  reviderer 
og evaluerer de personlige udviklingsmål  
løbende semester for semester. 

virksomhedens 
forvandling 
Kompetencemodellen bidrager til en  udpegning 
af væsentlige forhold, der skal tilgodeses i den 
enkelte deltagers uddannelsesforløb og prak-
sis. På den baggrund får du som leder større 
handle- og gennemslagskraft. Du lærer at se 
under overfladen af organisatoriske problem-
stillinger og bliver i stand til at optimere din 
virksomheds effektivitet og resultater ved at 
optimere processer og forbedre kompetence-
udnyttelsen af såvel ledere som medarbejdere. 
Med MMD skaber du virksom hedens forvand-
ling gennem din egen udvikling.

på mmd er der: 
•	 	Et	fælles	fagligt	relevant	felt	og	ikke	ét	

fælles mål 
•	 	En	individuel	proces	og	ikke	én	fælles	vej	

til målet 
•	 	En	udpegning	af	væsentlige	forhold	for	

den enkelte i kompetenceprofilen, og 
ikke	én	absolut	målestok	

MMD repræsenterer et særligt læringsmiljø, 
hvor der arbejdes forskningsbaseret med den 
praksis, du kender. Du vil opleve, at undervis-
ningen sætter læring i relationer i centrum. Det 
betyder, at du selv bidrager aktivt til at skabe 
læring og indsigt i samspil med dine med-
studerendes ledererfaringer og gennem pro-
fessorernes teoretiske indgangsvinkler. Med 
MMD vil du derfor også udvikle erfaringer 
og færdigheder til at skabe læring i relationer 
i din virksomhed.

Bliv udfordret, reflektér
og lær at handle i praksis
På MMD tager du ansvar for egen læring på  
flere måder. Blandt andet ved at der ikke er 
standardiseret pensum, men at du skal sammen-
sætte eget pensum. Lærings pointerne på ud-
dannelsen opstår gennem en proces, som gør 
at du kan identificere dig med dem og de bliver 
en del af din egen praksis i virksom heden. Ud-
over kompetenceprofilen og program designet, 
som er vigtige elementer på MMD, spiller 
følgende også vigtige roller i MMD’s særlige 
læringsmiljø.

underviserne 
som er frontløbere inden for deres respektive 
felter, og som er tilknyttet uddannelsen, fordi 
de som faglige kapaciteter er nogle af de få, 
der evner at arbejde med mmd’s læringsmiljø. 

semestergrupper 
som løser forskellige typer af opgaver sammen. 
disse grupper skifter hvert semester.

refleksionspartner 
som du vælger blandt dine medstuderende på 
holdet og bruger til at diskutere og sparre med i 
løbet af uddannelsesforløbet.

individuelle pensumlister 
som du selv skal konstruere med relevante 
referencer, der understøtter og perspektiverer 
personlige læringspunkter i forhold til 
semesterets aktiviteter, temaer og teorier. 
disse refleksioner indgår som en væsentlig del 
af semestereksaminerne. 

CoaCh 
du vælger selv en ekstern coach, som
kan styrke din refleksion over egen læring
og understøtte at der sker en personlig og
kontekstrelevant oversættelse af modeller
og teorier.

interpersonel
kompetence

fagspeCifik
kompetence

refleksiv
kompetence

personlig
kompetence

teknisk
kompetence

handlings
kompetence

kompetenCe
modellen
kompetencemodellen bidrager til en udpegning af væsentlige forHold, der skal 
tilgodeses i den enkelte deltagers personlige uddannelsesforløb og praksis. dette 
sættes i gang ved at Hver studerende formulerer en udviklingskontrakt i starten af 
uddannelsesforløbet i samarbeJde med sin coacH.

du lærer i 
& med 
relationer

mmd 2008

gitte fangel
programdirektør for sundHedsplatformen, 
region Hovedstaden og region sJælland 

”mmd er for dig, der er parat til at blive udfordret på din oplevelse af 
verdensordenen og derved se muligheder for nye tilgange til ledelse. Jeg 
oplevede mmd som en buket af muligheder, som det var op til mig selv at 
gribe. Jeg greb muligheden for at se på min ledelse som en relation til det der 
skulle	ledes	-	som	en	integreret	del	-	i	stedet	for	at	se	på	det	der	skal	ledes	
fra ledelsesekspertens ståsted. 

uddannelsen tilbyder både en indvendig og en udvendig læring, hvor koblingen 
mellem dem er helt unik. den indvendige læring gør det muligt at anvende den 
udvendige læring, fordi den har sat sig fast som reel og troværdig læring.”
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kompleksitet 
For at tage ansvar for organisatoriske processer 
er det afgørende at kunne arbejde med både 
konventionelle forståelser og forståelser om 
nonlineære responsive systemer. 

heterogenitet 
MMD er et program, der gør op med universelle 
discipliner, standardløsninger og svar. I stedet 
udfordres deltagerne til at tage på forskellige 
’rejser’ gennem erfaringsbaseret læring. 

konstruktionsperspektiv 
MMD anerkender, at organisationers liv opstår 
som resultat af meningsdannelsens processer.  
Virksomheden skal forstås gennem dens fortæl-
linger og fælles handlinger. 

På denne grundlagstænkning er MMD opbyg-
get som 4 semesteropdelte faglige temaer, hvor 
erfaringer og indsigter udfoldes og udfordres 
gennem forskelligartede læringsaktiviteter: un-
dervisning, studieture, jobbytte, netbaserede 
processer, caseanalyser, selvstudium, arbejde 
i semestergrupper m.v.

Progressionen på uddannelsen er indlejret i 
de fire tematiske semestre, som hver består af  
flere afrundende faglige forløb og afsluttes 
med en samlet semester eksamen svarende til 
15 ECTS. Master projektet udarbejdes på sidste 
semester.

Progression på MMD foregår dels som hori-
sontal progression, hvor fagmoduler inden for 
det specialiserede ledelsesfelt lægges ved siden 
af hinanden og tilsammen giver et bredere 
perspektiv på og forståelse af ledelsesopga-
ver og ledelsesteknologier; dels som verti-

kal  progression, hvor fagmoduler på første 
semester etablerer grundlagsviden for de to 
efter følgende semestre, og hvor aktiviteter på 
fjerde semester etablerer syntese og er over-
bygning på det samlede forløb.

et unikt & 
udfordrende 
læringsmilJø
fundamentet for mmd’s uddannelsesdesign 
er en bestemt måde at se ’virkeligHeden’ på 
og et særligt lys at forstå ledelse i.

Semestereksamen Semestereksamen Semestereksamen Mastereksamen

• Personligt narrativ 
• Ledelse og ledelsesteori
• Viden og videnskonstruktion

• Strategi og strategiproces  
• Identitet, kultur, branding 
• Ledelsessystemer og 

performance management 

• Mikroledelse
• Swop Job 
• Change Management 

• Ledelsesfilosofi
• Metode og vidensrefleksion
• Masterafhandling 

Gennem hele studieforløbet

Personlig kompetenceprofil og coaching, netbaserede lærerprocesser, masterafhandling

1.SEMESTER 2.SEMESTER 3.SEMESTER 4.SEMESTER

1 2 3 4 9 10 11 125 6 7 8

mmd 2002

mads ingholt
Head of leadersHip development, a. p. møller mærsk

”Jeg havde brug for at få et teoretisk fundament for alle de ting jeg gik og gjorde som Hr specialist. 
Min	platform	havde	været	meget	baseret	på	praktisk	erfaring	-	ikke	at	kimse	ad	-	men	jeg	manglede	
en	dimension	af	italesættelse	med	udgangspunkt	i	en	jargon,	såvel	som	ny	inspiration	-	gerne	hentet	
fra en skæv vinkel. Jeg havde en intuitiv fornemmelse af, at mmd studiet ville kunne tilfredsstille det 
behov. det viste sig at være tilfældet. 

Jeg har mange gange tænkt på, at mmd uddannelsen har gjort mig i stand til at forstå og håndtere 
kravene	til	planlægning	i	en	på	samme	tid	lineær	og	non-lineær	verden.	Uddannelsen	har	givet	mig	et	
sprog, som gør at jeg kan rådgive og lede min organisation mere kvalificeret og sætte den i stand til 
at udvikle strukturer og processer, som bedre tager højde for tidens krav til fleksibilitet, effektivitet, 
empowerment	og	kontekstualisering.	Jeg	ved	ikke	hvordan	man	bli’r	vis	-	men	MMD	har	gjort	mig	visere.”
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På MMD foregår måling af kompetence-
tilvækst som én integreret eksamen for hvert 
semester, hvor samtlige fagmoduler og aktivi-
teter fra det pågældende semester eksamineres 
samlet. Der afholdes altså ikke traditionelle 
eksaminer i enkelte fag, hvor vægten typisk vil 
være reproduktion af teoretiske modeller i dette 
fag. I stedet handler MMD semestereksamen 
om at deltageren skal dokumentere og reflek-
tere over egen kompetencetilvækst set i lyset 
af semesterets aktiviteter og i forhold til den 
personlige kompetenceprofil og de personlige 
udviklingsmål. Deltageren forventes derud-

over at kunne diskutere anvendelighed og gyl-
dighed af modeller og teoretiske perspektiver 
for egen praksis og i egen organisation. 

På de første to semestre foregår udprøvning 
som en mundtlig eksamen med afsæt i en 
skriftlig synopsis og den personligt udpegede 
pensumliste. 

24 timers Change management Case 
Tredje semester afsluttes også med en mundt-
lig eksamen, men baseret på at MMD semester-
grupperne får tildelt hver sin virksomhed/- 

organisation som de arbejder sammen med. I 
løbet af 24 timer skal grupperne analysere en 
aktuel problemstilling og udvikle et ledelses-
oplæg med udviklingsdesign for, hvordan 
virksomheden kan arbejde konstruktivt med 
sine udfordringer. 

masteropgave 
Studiet afsluttes med en masterafhandling, 
som svarer til et speciale på kandidatniveau. 
Masteropgaven sammenfatter deltagerens 
kompetencetilvækst i løbet af MMD forløbet 
og hvilke resultater der er skabt i praksis. 

Jan molin er én af mange førende professorer fra cbs, der underviser på mmd. 
i dette podcast stiller Han skarpt på betydningen af forandringsledelse og giver 
sit bud på, Hvad lederens rolle er i relation til medarbeJderne i virksomHeden.

mmd Har fokus på dit personlige 
udviklingsforløb inden for det fælles 
faglige felt, og uddannelsen tillæg ger 
det en afgørende betydning at der er 
SaMMEnhæng	MELLEM	Din	kOMpETEncE-
tilvækst og måden, den måles på. 

refleksionspar 
Karen Marie Feilbo Myrndorff, hjemme-
plejechef i Helsingør Kommune og Joachim 
Nisgaard, director, leadership development 
i Vestas Wind Power var refleksionspartnere 
under deres MMD uddannelse i 2009/2010. 
Hør dem fortælle om, hvorfor de valgte at tage 
MMD, og hvad det har betydet for deres arbejde 
som ledere.

“ledere kan ikke  
forvente mere  
risikovillighed fra  
deres medarBeJdere, 
end man som leder 
selv demonstrerer”
professor, dr. merc., Jan molin

institut for organisation, cbs

gå ind på WWW.CBs.dk/mmd og se flere podCasts

“JoBsWop giver en helt ny 
måde at tænke på i forhold 
til den gode gamle klassisk 
individualistiske tankegang.  
og JoBsWop gør op med den 
måde, de fleste tænker på i 
nutidens virksomheder: at 
personlig udvikling, mig selv 
og individet er det primære. det 
er det Jo egentlig ikke. det er Jo 
personlig udvikling i relationen 
til andre og at finde ud af, hvor 
lige præCis Jeg er i relation til  
andre i virksom heden og ikke 
Bare mig selv. 

klaus a. mathiesen fra søværnets frømandskorps

JoB sWop på mmd 
MMD sætter din ledelsespraksis i perspektiv. 
Du bytter job med en anden deltager og skal 
dermed være leder i en anden virksomhed og 
en anden kontekst i en uge. Job swop er en vig-
tig del af MMD - her udvikles ledelseskompe-
tencer i et samspil mellem praktiske erfaringer, 
refleksioner og eksperimenter. Se, hvad Klaus 
A. Mathiesen fra Søværnets Frømandskorps 
og Allan Kaagaard Krestensen fra Statoil A/S 
fik ud af at swoppe job. (2008) 

lederens rolle

du måler din 
kompetencetilvækst 

mmd 2006

anne mette rahBæk WarBurg
DirEkTør	-	kULTUrSTyrELSEn

”strategiske udviklingsforløb, organisering og etablering af gode rammer 
for udvikling af mennesker er ledelsesmæssige kompetencer, som mmd 
adresserer meget effektivt. Jeg har været ansvarlig for flere fusionsforløb i 
kulturstyrelsen, og mmd har givet både mig og min organisation afgørende 
input til de udviklingsforløb, som vi har gennemført med stor succes. 
mmd har samtidig givet mig nye perspektiver på strategiske processer, 
organisering og en meget bedre forståelse af menneskelige relationers 
indflydelse på de resultater, vi opnår, herunder naturligvis min egen rolle.”

se filmen på 
www.cbs.dk/mmd

se filmen på 
www.cbs.dk/mmd

se filmen på 
www.cbs.dk/mmd



MMD er en deltidsbaseret og specialiseret 
 master med fokus på ledelses- og organisations-
udvikling. Studiet, der varer 2 år, svarer til et 
års fuldtidsstudie (60 ECTS points). En stor 
del af arbejdstimerne kan du styre selv (møder 
med coach, refleksionspartner, semestergruppe, 
opgaver, litteratursøgning og læsning). 

Den del af arbejdstimerne, som du ikke kan styre, 
er skemalagt undervisning og eksamen, som 
er placeret på hverdage i tidsrummet kl. 9-16. 
Du skal regne med 10-12 hele undervisnings-
dage pr. semester, men intensiteten varierer i 
løbet af de 4 semestre. Herudover er der intro-
duktions seminar, studietur og et job-bytte forløb.

MMD har studiestart hvert andet år i ulige år. 
For at blive optaget skal du som minimum 
have en bachelorgrad og 3 års relevant praksis-
erfaring. 

Læs mere om uddannelsens indhold og design, 
pris og optagelse på www.cbs.dk/mmd, hvor 
du også kan finde vores kontaktinformation og 
downloade MMD’s ansøgningsmateriale.  

En dEl af CopEnhagEn BusinEss sChool
MMD udbydes i regi af CBS Management 
Programmes, som rummer alle CBS’ efter- og 
videreuddannelser (HD, Master- og MBA pro-
grammer).  

MMD og CBS Management Programmes er 
en del af Copenhagen Business School (CBS), 
som blev grundlagt i 1917. CBS er den største 
business school i Nordeuropa, og CBS har siden 
2011, sammen med kun ca. 50 andre business 
schools i hele verden (1% af alle), opnået ’The 
Triple Crown’ som er samtidig akkreditering 
af EQUIS, AMBA og AACSB. 

Læs mere om CBS’s uddannelser og forsknings-
områder aktiviteter og akkrediteringer på: 
www.cbs.dk  

hEr får
du mere
at vidE




