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HVORFOR MMD? DET OVERBEVISENDE ARGUMENT TIL DIN CHEF
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 inspiration til, hvordan du kan udvikle argumenter om udbyttet af en MMD til din chef / organisation.

NYE PERSPEKTIVER PÅ KENDTE UDFORDRINGER
-

Din organisation bliver via dit studie opdateret på den seneste forskningsbaserede viden inden for
ledelse, organisation, strategi - på det højeste internationale niveau.
Virksomheden får derved fornyet og styrket en reflekteret tilgang til sin organisation, ledelse og
forandring i lyset af den specifikke kontekst og de udfordringer, som den skal håndtere.

INTEGRATION OG TÆT SAMSPIL MELLEM TEORI OG PRAKSIS I UDDANNELSESFORLØBET
-

Alle uddannelsens moduler har sigte på tæt kobling, relevans og et nøje samspil mellem
teorier/refleksioner i uddannelsesregi og til udvikling/forbedring af virksomhedens praksis.
Virksomhedens kapacitet for kompleksitet og forandring styrkes. Din organisation vil hurtigt erfare, at
du som MMD studerende bliver forandringsagent i egen kontekst.

KONTEKSTBASERET OG SAMSKABENDE AF LÆRING IFT. JERES UDVIKLINGSBEHOV
-

-

MMD's undervisere er blandt de bedste på CBS og har mange års erfaring i at undervise erfarne ledere
med udgangspunkt i et personligt og kontekstbaseret perspektiv.
Udvikling af person og organisation går hånd i hånd. MMD's særlige læringsmiljø etablerer en tæt
kobling mellem den organisatoriske praksis og udfordringer og den konkrete viden og
kompetencetilvækst, som den enkelte deltager tilegner sig på studiet.
I løbet af uddannelsen vil man som deltager skulle analysere sin organisation på flere niveauer,
identificere udviklingsbehov og udvikle tiltag, samt organisere konkrete udviklingsopgaver inden for fx
ledelse og organisation, videnledelse, strategi og strategiprocesser, branding og kommunikation,
performance management og ledelsessystemer, procesbaseret udvikling samt forandringsledelse.

MMD UDVIKLER DIG SOM LEDER OG SOM MENNESKE
-

Deltagerne udvikler både det faglige og det personlige lederskab
Deltagerne udvider deres ledelsesmæssige repertoire og handlerum til glæde for deres organisation.

ANDRE KVALITETER OG ARGUMENTER FOR MMD
-

Topevalueringer fra tidligere deltagere om indhold og udbytte.
MMD er en anerkendt, akkrediteret masteruddannelse på en internationalt førende business school
(CBS har fx Triple Crown Akkreditering).
Konkurrencedygtig pris ift. andre lederuddannelser og MBA uddannelser.
En deltidsbaseret opbygning som giver plads til både job, uddannelse og liv i øvrigt.

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

