NIELS BRO CK · MBA

Guide
Sådan vælger du
den rigtige MBA
Ønsker du at styrke din faglige og personlige lederudvikling, så er en MBA - Master in Business Administration

en rigtig god mulighed. En MBA-uddannelse henvender sig til nuværende og kommende ledere, som ønsker et
opdateret teoretisk grundlag, nye værktøjer og et bredere fagligt netværk.

This programme is quality assured by Middlesex University
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En MBA er en masteruddannelse på kandidatniveau, som du kan tage ved siden af dit arbejde. På uddannelsen
styrker du din personlige udvikling og opnår ledelseskvalifikationer på et højt niveau. Du skærper din forret-

ningsforståelse samt evne til at analysere og revidere virksomhedens strategi. Med en MBA i bagagen bliver du
med andre ord klar til at løfte et større ansvar i en virksomhed. Men kan man tilrettelægge en MBA, der passer
ind i en travl hverdag? Ja, det kan man. Vi giver dig her en guide til at vælge den rette MBA-uddannelse, der
passer til dig.

VÆLG EN AKKREDITERET MBA

For det første er det vigtigt at understrege, at MBA ikke er en beskyttet titel. Når du søger efter en uddannelsesudbyder, så bør du vælge en akkrediteret MBA, der lever op til fastlagte kvalitetskrav. Niels Brocks MBA-uddannelse er akkrediteret gennem Middlesex University, London. Samarbejdet med Middlesex University sikrer, at

du får en internationalt anerkendt MBA med en akademisk tyngde på 90 ECTS-point. Undervisningen foregår

på dansk, og opgaver skrives på dansk, men pensum er på engelsk. Du modtager afslutningsvis et uddannelsesbevis fra Middlesex University på din Master in Business Administration.
LÆS EN MBA PÅ NIELS BRO CK

En Master in Business Administration fra Niels Brock er en solid anvendelsesorienteret uddannelse, som giver
de studerende de teoretiske og akademiske redskaber, de har brug for. Er du leder, og har du lyst til at kickstarte din karriere eller løfte den til næste niveau, så er en MBA fra Niels Brock et godt valg.

Niels Brock udbyder to forskellige MBA-uddannelser; MBA Go og MBA Executive. Det er grundlæggende den

samme akkrediterede MBA-uddannelse, men forskellen ligger i undervisningsformen, forplejning, studietur og
pris. MBA Go er den mest fleksible løsning med en vekslen mellem online og fysisk undervisning. Den passer

derfor godt ind i en travl hverdag. MBA Executive har fokus på fysisk hold-undervisning, personlig udvikling og
indeholder en studierejse. Begge MBA-uddannelser stiller store krav til de studerende, og uanset hvilken
uddannelse du vælger, vil du blive både fagligt og personligt udfordret samt ledermæssigt opkvalificeret.
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MBA Go
- den fleksible MBA
MBA GO - DEN FLEKSIBLE MBA

MBA Go er en delvist online MBA-uddannelse, som gør det lettere at passe undervisningen ind i din hverdag -

uanset hvor i landet, du bor. MBA Go består af 6 fagmoduler på hver 10 uger samt en afsluttende hovedopgave
af 6 måneders varighed. Med MBA Go kan du vælge 1 eller 2 fag pr. semester, så det passer ind i din aktuelle
situation. Du kan færdiggøre MBA’en over 2-4 år, afhængigt af, hvor mange moduler du vælger pr. semester.
Undervisningen på MBA Go er baseret på et mix af virtuel ’live’-undervisning og enkelte seminarer i Niels

Brocks lokaler i hjertet af København. Vekselvirkningen mellem online og fysisk undervisning er med til at skabe
dynamik, og det fysiske fremmøde sikrer mulighed for netværk.
HVOR MEGET TID BRUGER JEG PÅ MBA GO?

Det er i perioder krævende at læse en MBA, når fuldtidsarbejde, videreuddannelse og familieliv skal gå op i en

højere enhed. Du skal påregne 10-15 timer om ugen på at læse, forberede og deltage i undervisningen på hvert
enkelt fag. Der er pause efter hvert afsluttet fag, hvilket giver dig mulighed for at trække vejret og være mere
aktiv på dit arbejde.

HVORFOR SKAL JEG VÆLGE EN MBA GO?

En MBA Go er tilrettelagt til dig, der har brug for en fleksibel uddannelse, hvor meget af uddannelsen foregår
online hjemmefra ved hjælp af live online seminarer. Du skal kun møde fysisk op til seminar to gange i løbet

af et fagmodul, hvilket giver plads til også at passe dit fuldtidsjob ved siden af. Samtidig har du fleksibiliteten
til selv at tilrettelægge tyngden ved at strække din MBA-uddannelse til op til 4 år, hvis det passer bedst ind i
familie- og arbejdsliv..

HVAD KOSTER EN MBA GO?

En MBA Go fra Niels Brock er en ’best value’ Master in Business Administration, hvor du for kun 99.000 kr. får
en akkrediteret MBA på 90 ECTS-point. Her er alt overflødigt skåret væk, så du kun betaler for selve undervisningen. Det er muligt at køre betalingen som en bruttolønsordning, hvormed du går ned i løn og i stedet

modtager uddannelsen som et personalegode fra din arbejdsgiver. Det bliver dermed udgiftsneutralt for din
arbejdsgiver, og du sparer cirka halvdelen af uddannelsesudgiften.
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MBA Executive
- fokus på personlig udvikling
MBA EXECUTIVE – FOKUS PÅ PERS ONLIG UDVIKLING

Niels Brocks MBA Executive er målrettet forretningsorienterede professionelle, som allerede er ledere, har

lederambitioner eller er specialister. Ledelse er i højsædet i uddannelsen, hvorfor personlig udvikling vægtes
meget højt i forløbet. Sideløbende med den faglige undervisning gennemfører du derfor også et personligt

udviklingsforløb, som er opbygget i et samarbejde mellem Niels Brock og Genux Executive. Forløbet sætter

fokus på din arbejdsstil, prioritering, adfærd, rutiner og potentialer. Du vil blive udfordret på at omsætte læring
til konkrete handlinger og målsætninger, der kan forbedre virksomhedens performance og konkurrenceevne.
I MBA Executive er inkluderet en studierejse, der fremmer uddannelsens internationale udsyn. Tidligere år er
rejsen gået til Hanoi, Shanghai, San Diego og Dubai.

HVORDAN ER MBA EXECUTIVE UDDANNELSEN OPBYGGET?

MBA Executive består af 6 fagmoduler á hver 60 undervisningstimer (10 fremmøde gange) + forberedelse samt
et afsluttende projekt. Uddannelsen varer 2 år. Undervisningen er normeret til 60 ECTS-point, mens det afsluttende projekt svarer til 30 ECTS-point.

HVORDAN FOREG ÅR UNDERVISNINGEN PÅ MBA EXECUTIVE?

MBA Executive består af klassisk gruppeundervisning 1-2 gange om ugen på Niels Brock i København. Op til

hver undervisningsgang skal du læse og forberede dig, mens selve undervisningen bygger på diskussion, erfa-

ringsudveksling og perspektivering af pensum. Undervisningen afvikles typisk torsdage, fredage og lørdage, så
du med god planlægning kan passe dine jobmæssige forpligtelser.
HVAD KOSTER EN MBA EXECUTIVE?

MBA Executive koster kr. 240.000 inklusive forplejning, studierejse og personligt udviklingsforløb. Uddannelsen
betales over rater á kr. 40.000 pr. modul ved hver semesterstart. Dvs. har du to fag i et semester, skal der betales kr. 80.000. Uddannelsen er momsfritaget.
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BRUG FOR PERS ONLIG RÅD GIVNING

O G VIL DU HØRE MERE OM MULIGHEDERNE?

Book en tid i min kalender, så giver jeg dig et kald!
https://calendly.com/charlotteforsbergdk
Charlotte Forsberg
Uddannelschef

E-mail: cfo@brock.dk
23 21 45 54
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