MBA på dansk
i København
Niels Brock og Middlesex University London udbyder i samarbejde en 2-årig deltids-MBA på dansk.

Uddannelsen henvender sig til dig, der er leder, mellemleder eller specialist og ønsker input til, hvordan du løfter din
afdeling, organisation eller virksomhed.
Hos os får du:
•

En internationalt anerkendt mastergrad, Master of Business Administration, fra Middlesex University London.

•

Erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt.

•
•
•
•
•
•

En solid uddannelse i generel virksomhedsledelse.

Teorier og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens konkurrenceevne.

Kompetencer og færdigheder i udvikling og implementering af strategiske initiativer.

Evnen til kritisk vurdering og udvikling af virksomhedens eller organisationens mål, planer og resultater.
En uddannelse, der bidrager til personlig udvikling på internationalt topniveau.

Et stort netværk af mennesker med forskellig baggrund, der udfordrer dig og gør dig skarpere.

nielsbrock.dk/mba

Vores MBA er tilrettelagt, så du også kan passe dit

UNDERVISNING

varighed. I de 10 uger er der en eller to fremmøde-

og har ledelseserfaring fra private eller offentlige

job. Du skal igennem seks fag af hver 10 ugers
dage om ugen.

Alle vores undervisere er akademisk velfunderede
virksomheder og organisationer.

Litteraturen er på engelsk, men undervisningen

På vores MBA får du undervisning i form af dialog-

moduler på de to år:

projekter, der tager udgangspunkt i deltagernes

foregår på dansk. Du skal igennem følgende seks

•

Managing & Developing People

•

Global Marketing Management

•
•
•
•
•

baserede forelæsninger, cases, gruppearbejde og
erfaringer.

Strategy & Innovation

Vi arbejder bl.a. med deltagernes egne virksomhe-

Financial & Economic Analysis

for såvel den studerende som virksomheden fra start

Operations & Supply Chain Management
Cross Cultural Management & Ethics
Business Transformation Project

Uddannelsen er normeret til 1,5 studenterårsværk

svarende til 90 ECTS-point. Vi starter hold 2 x årligt:
september og januar.

DINE KVALIFIKATIONER

Du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse og mindst otte års professionel erfaring.

Vi har dog mulighed for at give dispensation, hvis du
har erhvervs- og ledelseserfaring, der matcher en
videregående uddannelse.

der, hvilket gør, at uddannelsen bidrager med udbytte
til slut.

PRISER O G BETALINGSBETINGELSER

Prisen er 240.000 kr. for hele uddannelsen inklusiv

international studietur. Desuden bør du påregne ca.
12.000 kr. til bøger.

Både den direkte studieafgift og bøger kan betales
via bruttolønsordning. Du kan læse mere om Niels

Brock og Middlesex University’s MBA og høre, hvad
andre studerende har fået ud af den på
www.nielsbrock.dk/mba.

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at
kontakte Niels Brock Executive på
nb-mba@brock.dk

nielsbrock.dk/mba

