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HVORFOR MMD? DET OVERBEVISENDE ARGUMENT TIL DIG SOM OVERVEJER MMD
For dig som mulig kommende MMD studerende og for din organisation er en masteruddannelse en vigtig
beslutning og en stor investering. Det er en god strategi, at du i din argumentation er lydhør overfor både
dine egne og din organisations behov og forventninger, og at du gerne meget konkret kobler det sammen
med MMD uddannelsens særlige kendetegn.
Her er eksempler på nogle af MMD's styrker og det udbytte, som du kan forvente at få med en MMD.

MMD UDVIKLER DIG SOM LEDER OG MENNESKE
-

Du udvikler både dit faglige og personlige lederskab
Du udvikler dig som menneske og som leder
Du udvikler en mere præcis version af dig selv

MMD UDDANNER ANALYTISKE OG REFLEKSIVE LEDERE
-

Du lærer at navigere og lede under komplekse og uforudsigelige forhold
Du udvikler dine refleksive evner, og lærer at se under overfladen
Du får selvindsigt via refleksion og kritisk stillingtagen

KONTEKSTBASERET OG MED ANSVAR FOR EGEN LÆRING
-

Du formulerer egne læringsmål inden for MMD’s rammer - med afsæt i din ledelsespraksis
En eksamen pr. semester dokumenterer din læring i forhold til udvikling og læringsmål
Du definerer dit eget fokus og pensum inden for MMD’s temaer

RELATIONEL, FORSKNINGSBASERET OG AKTIV LÆRING
-

Sparring med erfarne ledere i semestergrupper, i refleksionspar og med coach
Stærk kobling fra teori til praksis og din virksomheds udfordringer - anvendelig fra dag 1
Forskningsbaseret grundlag for undervisning og læring
MMD's unikke udviklingsmiljø udfordrer dit ledelsesmæssige handlerum og styrker din reflektion

IMPLEMENTERING AF NY VIDEN SOM VÆRDISKABENDE NYE TILTAG OG EKSPERIMENTER I PRAKSIS
-

Du udvider dit ledelsesmæssige repertoire og handlerum i egen praksis
Eksperimenter og nye tiltag inspireret af MMD i egen praksis udvikler både dig og din virksomhed
Jobbytte med anden deltager, en uge som leder i en anden kontekst
24-timers praksisbåren forandringsledelsesopgave i fremmed organisation

Læs anbefalinger og statements om det særlige ved MMD og MMD dimittendernes udbytte af uddannelsen:
MMD COMMUNITY STATEMENTS

