Tilmeldingsskema for igangværende studerende
Efterårssemester 2020
Ansøgningsfrist senest 1. maj 2020

København, april 2020
Med forbehold for ændringer
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Vejledning til tilmeldingsskemaet for igangværende studerende
På MPG’s hjemmeside kan du se hvilke moduler, der udbydes samt læse detaljerede oplysninger om hvert enkelt
modul.

Prioriteringer i skemaet
Du skal rangere dine valg af moduler efter 1. og 2. prioritet. Du kan vælge flere moduler som 1. prioritet, så længe
modulerne ikke er i samme datogruppe, da moduler i samme datogruppe afvikles på de samme datoer. Derimod
kan du godt vælge moduler fra samme datogruppe som hhv. 1. og 2. prioritet. Nedenfor ses et eksempel på mulig
prioritering:

Obligatoriske ledelsesfaglige moduler - datogruppe 1

1. prioritet

2. prioritet

Offentlig styring: Ideer og praksis (5 ECTS)
Strategisk HRM (5 ECTS)
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler - datogruppe 3

X
1. prioritet

Ledelse af reform og forandring (5 ECTS)
Kommunikation og ledelse (5 ECTS)

2. prioritet
x

X

Såfremt der er plads på begge 1. prioriteter, får den studerende i ovenstående eksempel tildelt disse. Såfremt der
kun er plads på det ene af 1. prioriteterne, får den studerende tildelt dette samt sin 2. prioritet. Såfremt der ikke er
plads på nogle af 1. prioriteterne, får den studerende tildelt sin 2. prioritet. Er du fortsat i tvivl om, hvorvidt din
anførelse af prioriteter er korrekt, er det muligt at uddybe i bemærkningsfeltet på side 6.
I tilfælde af et større antal kvalificerede ansøgere end der er studiepladser til, prioriteres ansøgerne ud fra kriteriet
’tidspunkt for ansøgning’ (først-til-mølle-princippet). Der kan forekomme større ansøgning til visse moduler, og det
er derfor vigtigt at angive 2. prioriteter, da det øger sandsynligheden for, at du optages på et modul i det
kommende semester.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfristen er 1. maj 2020.
Vi forventer at give svar om optagelse medio juni 2020.
Svar om optagelse på mastermodulet kan forventes medio maj 2020.
Vi skal modtage tilmeldingsskema underskrevet. Du kan scanne det underskrevne skema og sende det elektronisk
som pdf til mpg@cbs.dk eller med post:
Copenhagen Business School/MPG
Dalgas Have 15, lokale SV080
2000 Frederiksberg

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål skal rettes til MPG-sekretariatet på tlf.: 38 15 36 33 eller mpg@cbs.dk
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Tilmeldingsskema til MPG efteråret 2020 – igangværende studerende
Tilmeldingsskemaet kan udfyldes elektronisk eller i hånden. Kun gyldig med underskrift.
Tilmeldingsfrist d. 1. maj 2020.

Private oplysninger
Efternavn:
(som angivet i folkeregisteret)
Fornavn(e):
(som angivet i folkeregisteret)
CPR nr.:
Statsborgerskab
(sæt X)

Dansk:

EU- eller EØS-statsborger:

Andet:

Kontaktoplysninger (Privat)
Gade/nr.:
Postnr./By:
Privat tlf.:
(gerne mobil)
Privat e-mail:

Kontaktoplysninger (Arbejde)
Stilling:
Afdeling:
Arbejdssted:
Gade/nr.:
Postnr./By:
Telefon:
(direkte)
Primær e-mail: Skriv den email, som du helst vil
kontaktes på.
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Valg af moduler til efteråret 2020
På Master of Public Governance vælger du dine moduler for et halvt år af gangen. Det betyder, at du i forbindelse
med din ansøgning skal tilkendegive, hvilke moduler du ønsker at blive tilmeldt i efteråret 2020. Dette gælder også
selvom du ønsker den fulde masteruddannelse. Du vil igen d. 1. oktober 2020 kunne tilmelde dig de moduler du
måtte ønske i foråret 2021.
Der kan forekomme situationer, hvor vi desværre ikke har mulighed for at imødekomme dine 1. prioritetsønsker, fx
hvis et modul er overtegnet eller har for få tilmeldte. Du bedes derfor angive en 2. prioritet. Læs mere i vejledningen
på side 2.
Det obligatoriske forløb

1. prioritet

2. prioritet

1. prioritet

2. prioritet

MPG Intro- og udviklingsforløb (4 ECTS)

Ledelsesudviklingsforløb over 2 semestre (LUF A + B - 6 ECTS) – For dig som har gennemført
MUF. Når du tilmelder dig 1. semester af LUF (LUF A), er du automatisk tilmeldt 2. semester (LUF B)
Obs! Hvis du har gennemført LFG i foråret 2018 eller tidligere, kan du tilmelde dig LUF A. Du bedes
notere dette i kommentar feltet nedenfor.

Ledelsesudviklingsforløb B (LUF B – 3 ECTS) – Hvis du har taget LUF A i forår 2020 er du
automatisk tilmeldt LUF B.
Obs! Har du gennemført PUF A i efteråret 2018 eller tidligere, men mangler PUF B, så kan du tilmelde
dig LUF B. Du bedes notere dette i kommentar feltet nedenfor.

Obligatoriske ledelsesfaglige moduler
Datogruppe 1
Strategisk Ledelse (5 ECTS)
Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv (5 ECTS)
Datogruppe 2
Offentlig styring: Ideer og praksis (5 ECTS)
Økonomisk styring af den offentlige sektor (5 ECTS)
Datogruppe 3
Ledelse af reform og forandring (5 ECTS)
Digitalisering, organisering og ledelse (5 ECTS)
Datogruppe 4
Leadership: Teori og praksis i offentlige organisationer (5 ECTS)
Kommunikation og ledelse (5 ECTS)
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Valgfrie moduler
Datogruppe 1

1. prioritet

2. prioritet

Strategiimplementering i praksis – at oversætte strategier (3 ECTS)

Datogruppe 2

1. prioritet 2. prioritet

Ledelse opad i offentlige hierarkier (6 ECTS)
Ledelse som offentlig værdiskabelse (6 ECTS)
Ledelse af frivillige i løsningen af velfærdsopgaver (6 ECTS)
Organisationspsykologi og konflikthåndtering (3 ECTS)
Datogruppe 3
Ledelsesretorik (6 ECTS)
Opgaveskrivning og argumentation (6 ECTS)
Fællesoffentlig ledelse: Sådan styrker du det tværorganisatoriske samarbejde om
komplekse problemer (9 ECTS)
Datogruppe 4
Professionel dømmekraft under pres - En analyse af den gode beslutning (3 ECTS)
Samfundsvidenskabelig metode (6 ECTS)
Personligt lederskab, transformative dialoger og protreptik (6 ECTS)
Ledelse af den grønne omstilling (6 ECTS)
Datogruppe 5
Tillidsbaseret ledelse (3 ECTS)
Polyfoni og politisk kommunikation (6 ECTS)
Edinburgh University Business School
Strategy as practice (In English, 3 ECTS)
Hertie School of Governance in Berlin
Public Sector Innovation (In English, 3 ECTS)
Power & Influence (In English, 3 ECTS)
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Mastermodul
Mastermodul (12 ECTS)

Eventuelle prioriteringsbemærkninger

Undertegnede søger om optagelse på de angivne moduler ved MPG-uddannelsen i København, der udbydes af Copenhagen Business School og
Københavns Universitet. Jeg er indforstået med, at jeg ved optagelse på de ønskede moduler, er forpligtet til at betale den samlede modulpris
samt mødepakker for MUF og LUF, som opkræves samlet pr. semester. Jeg er også indforstået med at modulprisen ikke dækker transport og
materialer m.m. Såfremt jeg ikke ønsker at gøre brug af min studieplads på de moduler, jeg er optaget på, er jeg indforstået med, at det er min
pligt skriftligt at melde fra inden den angivne frist, der fremgår af optagelsesbrevet, og jeg er desuden indforstået med, at ved framelding efter
den angivne frist, er jeg forpligtet til at betale den samlede modulpris. Undertegnede giver hermed tilladelse til at MPG uddannelsen må
registrere og anvende ovennævnte oplysninger til studieadministrative opgaver.

Dato og underskrift: ________________________________________________________
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