
 

 

 

MMD Change Management, forår 2014 – efterlysning af 
casevirksomheder 
 
I løbet af april-maj måned 2014 gennemfører MMD studiet for syvende 
gang et Change Management forløb. Forløbet er organiseret som en grup-
pebaseret analyse og designopgave, som gennemføres i en række konkrete 
danske virksomheder & organisationer – offentlige såvel som private.  
 
Vi er meget interesseret i at høre fra jer, hvis I er interesseret i at stille jeres 
virksomhed/organisation til rådighed for forløbet.  
 
Ring eller send en mail til Lise Balslev hvis du vil høre nærmere eller melde 
jer til – seneste 7 februar 2014 – til lba.master@cbs.dk, på tlf. 3815 2998.  

 

Forløbets sigte 
 
Change Management forløbet er en praksisforankret opsamling og syntese 
på tværs af uddannelsesforløbet. Opgaven består i, at MMD semestergrup-
perne skal analysere en aktuel og virkelighedsnær problemstilling og opstil-
le et udviklingsdesign i den pågældende virksomhed. Hver af de seks seme-
stergrupper får tildelt forskellige virksomheder.  
 
Det er ikke meningen, at grupperne skal designe konkrete løsninger. De skal 
derimod pege på, hvordan virksomheden kan arbejde konstruktivt med sine 
udfordringer – blive klogere på situationen, udforske den yderligere og 
komme videre.  
 
De deltagende organisationer/virksomheder vil således via MMD’s Change 
Management forløb have en unik mulighed for at få friske øjne og 
MMD’ernes refleksioner over den ledelses- og organisationsmæssige kon-
tekst, som man befinder sig i via á vis en konkret udfordring.  
 
Det er den enkelte virksomhed, der sammen med MMD studieledelsen 
formulerer den dagsorden, som grupperne skal tage udgangspunkt i. (Den-
ne er fortrolig indtil 13. maj 2014.) 

 

Forløbets faser  
 
1. Optakt og forberedelse. Change Management forløbet indledes med 2 

dages workshop og forelæsning for holdet på CBS. Det finder sted den 
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24-25 marts 2014. I løbet af de to dage vil de deltagende virksomhe-
der/organisationer og deres fordeling mellem de seks semestergrupper 
blive afsløret. Herefter har MMD deltagerne 1½ måneds tid til forbere-
delse og field research.  

 
2. 24 timer on site. Opgaven gennemføres på selve virksomheden inden-

for et tidsrum af 24 timer – fra den 13. maj kl. 9.00. Grupperne møder 
på virksomheden kl. 9 og får udleveret opgaven, som beskriver virk-
somhedens fokusering. Med udgangspunkt i denne er det gruppens op-
gave indenfor 24 timer at producere et ledelsesoplæg, der opstiller et 
designforslag for aktiviteter/processer der vil ruste virksomheden til at 
kunne arbejde konstruktivt med sine udfordringer. 

 
3. Eksamen, opsamling og evaluering. I dagene 16, 17, 19. juni 2014 gen-

nemføres individuelle semestereksaminer med afsæt i gruppernes rap-
porter. Den 20. juni om eftermiddagen er der opsamling af forløbet. 
Værtsorganisationernes kontaktpersoner er velkomne til at deltage i 
såvel eksamen og evaluering.  

 

Krav til værtsorganisationerne – at tilbyde: 
 

- En ledelses- og organisationsmæssig udfordring som man gerne vil have 
MMD’ernes input til. I den forbindelse må værtsorganisationen regne 
med et virksomhedsbesøg af og møde med MMD studieledelsen for at 
udvikle dagsorden for opgaven.  

- En kontaktperson som kan være gruppen behjælpelig med praktiske 
spørgsmål og at skabe kontakt i virksomheden – dels i forberedelsesfa-
se og selve on site forløbet den 13. maj 2014.  

 

Eksempler tidligere værtsorganisationer  
 
Kulturarvsstyrelsen, Ledernes Hovedorganisation, DBC, Købehavns Politi, 
Hillerød Sygehus, Finansforbundet, Citroën Danmark, Bayer, DR, Sundheds-
styrelsen, Herlev Hospital, HK, Aalholmhjemmet, Novo Nordisk, Nordea mv.  
 

Tilmelding og yderligere spørgsmål  
 
Ring eller send en mail til MMD programleder Lise Balslev hvis du vil høre 
nærmere eller melde jer til. Kontaktdata: lba.master@cbs.dk, på tlf. 3815 
2998. . 
 
Tilmelding inden den 7. februar 2014.  
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