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APRIL 2021 

 

MMD KOMPETENCEPROFIL 
 

MMD STUDIEORDNING (OPTAG 2021) 

§ 3. Studienævnet har udarbejdet følgende kompetenceprofil, som beskriver uddannelsen, jf. § 

29, stk. 2, nr. 10, i eksamensbekendtgørelsen: 

 

MMD er et læringsforløb, hvor den studerende, i tæt samarbejde med medstuderende og med 

forskerne som undervisere, har afsæt i egen ledelsespraksis og erfaring, når de 

kompetenceudvikles gennem uddannelsesforløbet. 

 

MMD forfølger således sine mål gennem anvendelse af et særligt læringsmiljø. På MMD er det i 

høj grad den enkelte studerende, der selv (i dialog med holdet, undervisere, vejledere, coaches 

o.l.) formulerer personlige udviklingsmål, der skal rette sig mod uddannelsens overordnede 

kompetenceprofil og modulernes læringsmål – men som samtidig kan være åben for en tæt og 

relevant kobling til den enkelte studerendes praksis og de specifikke udfordringer som 

virksomheden skal håndtere. 

 

Uddannelsens overordnede kompetenceprofil udgør den overordnede og styrende ramme for 

såvel det samlede felt af de fælles faglige temaer og aktiviteter, der indgår i 

uddannelsesforløbet, som for de personlige udviklingsambitioner, kompetencer og 

pejlemærker, der formuleres af den enkelte deltager.  

 

Stk. 2. MMD's kompetenceprofil i forhold til den danske kvalifikationsrammes kompetenceprofil 

for uddannelser af typen "mastergrad" i Danmark kan opstilles som nedenfor. 

 

VIDEN OG FORSTÅELSE 

 

VIDENSFELTET: 

De studerende får viden om et konstruktionsperspektiv på ledelse og organisering baseret på 

højeste internationale forskning. De studerende opnår viden om forskellige teoretiske 

perspektiver på ledelse, organisationer og forandringsledelse. De studerende får viden om den 

teoretiske og praktiske applikation af en række udvalgte ledelsesteknologier. De studerende får 

viden om viden og konstruktion af viden, og den studerende skal være i stand til at identificere 

forskellige dilemmaer knyttet til ledelse og organisering. Teoretisk arbejdes der på højeste 

internationale niveau, hvad gælder forskning i kraft af relevant teori og forskningsbaseret 

tilgang til undervisning. 

 

FORSTÅELSES- OG REFLEKSIONSNIVEAUET: 

De studerende kan forstå betydningen af valget af forskellige typer af teorier om ledelse og 

organisering og kan på et videnskabeligt grundlag reflektere over implikationerne af de 

forskellige teorier for udøvelse af ledelse, samt kan identificere videnskabelige problemstillinger 

inden for disse ledelsesteorier.  Den studerende skal kunne reflektere over egen ledelsepraksis 

i forhold til videnskabelige teorier på højeste internationale niveau. Den studerende skal kunne 

reflektere over det teoretiske grundlag for forskellige ledelsesteknologier og identificere 

videnskabelige problemstillinger knyttet til deres design og effekter. De studerende skal kunne 

reflektere over egne læringsprocesser. 

https://studieordninger.cbs.dk/2020/master/847
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FÆRDIGHEDER 

 

TYPEN AF FÆRDIGHEDER: 

De studerende skal kunne anvende videnskabeligt funderede metoder til refleksion over viden 

og videnskonstruktion. Den studerende skal være i stand til at anvende teoribaserede 

overvejelser om organisering og ledelse og forstå implikationerne af forskellige valg for 

organisationen og dens ledelsespraksis. Den studerende skal kunne deltage i identifikation af 

relevante designs af ledelsesteknologier og redegøre for betydningen af disse valg. Den 

studerende skal være i stand til at vurdere generaliserbarheden af observationer og 

muligheden for at overføre disse til andre kontekster. 

 

VURDERING OG BESLUTNING: 

De studerende skal være i stand til at identificere og analysere konkrete ledelses- og 

organisations-udviklingsbehov i private og offentlige organisationer, og kunne designe konkrete 

forslag til indsatser, der kan medvirke til organisationens videre udviklings og 

læringsprocesser. Disse valg skal være baseret eller inspireret af teoretisk funderende modeller 

og teorier. 

 

FORMIDLING: 

De studerende skal kunne formidle og diskutere problemstillinger relateret til ledelsesudvikling 

på både makro-, meso- og mikro-niveau. De skal kunne formidle organisatoriske analyser af 

virksomheder, procesanalyser af grupper og teams, samt også kunne redegøre for egne 

personlige udviklingsprocesser og problemstillinger. De skal være i stand til at kommunikere på 

tværs af organisationer og virksomheder til alle typer af medarbejdere på alle niveauer. 

 

KOMPETENCER 

 

HANDLINGSRUMMET: 

De studerende skal være i stand til at forstå og analysere ledelsesmæssige problemstillinger i 

komplekse, dynamiske og emergerende organisationer. De studerende skal selvstændigt kunne 

planlægge og gennemføre kortlægning af ledelsesudfordringer, designe løsningsforslag baseret 

på teoretisk informerede valg og gennemføre udviklingsaktiviteter. De studerende skal kunne 

varetage en løbende monitorering og refleksion af egen ledelsespraksis, for at fastholde egen 

udvikling. 

 

SAMARBEJDE OG ANSVAR: 

De studerende skal kunne indgå i vekslende typer af konstellationer og samarbejder, og kunne 

indgå i forskellige roller i forskellige typer af aktiviteter, fx som projektleder, planlægger, 

koordinator, faglig sparingspartner, viden indsamler og analytiker. 

 

LÆRING: 

Den studerende skal selvstændigt tage ansvar for egne læreprocesser og lederudvikling og 
selvstændigt kunne reflektere over observationer, og den videnskonstruktion som disse 

processer er udtryk for. 
 


