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Tilkøb på MBA Go 
 
Forberedende MBA Kursus 
Dette kursus er til obligatorisk for ansøgere som ikke har en 
samfundsvidenskabelig baggrund. I samarbejde med Middlesex 
University har vi udviklet et obligatorisk fag for alle MBA-studerende, 
som ikke har minimum en mellemlang videregående akademisk 
uddannelse. På Niels Brocks forberedende MBA forløb bliver du 
introduceret til videnskabsteori og metode, så du opnår en akademisk 
tilgang til at analysere og formidle viden og problemstillinger. Forløbet 
foregår online over 3 dage 

DKK 6.000 

Studieteknik 
På dette kursus lærer du at accelerere dit optag af viden, optimere din 
hukommelse af det, du læser i bøger eller hører i lektioner. Erfaring med 
tidligere studerende viser, at du kan spare 50-75% af dit tidsforbrug på 
din forberedelse ved at applikere de lærte teknikker i dine studier. Kurset 
afholdes online over 2 aftener ca. 1 måned efter studiestart. Kurset 
afholdes i samarbejde med Mads Brøbech fra Apprehendo.  
Mere information kan indhentes hos studieadministrationen. 

DKK 1.875 

Personlig udvikling- lille pakke 
Et Assessment forløb med en personlig feedback, hvor fokus er på at 
øge din selvindsigt med både en personlighedsanalyse og en logiktest. 
Dertil en coaching session. Du vil få vigtig viden til egne styrker og 
opmærksomhedspunkter i forhold til præferencer, arbejdsadfærd, 
arbejdsstil, indlæringsevner og logisk kapacitet.   Forløbet varetages af 
May Britt Skounsø fra Progress-HR.   
Mere information kan indhentes hos studieadministrationen 

DKK 15.000 

Personlig udvikling – stor pakke  
Som ovenfor, men indeholdende tre coaching sessioner 

DKK 20.000 

Masterclasses 
Niels Brock Executive har et løbende udbud af MasterClasses, som 
relaterer sig til spændende og aktuelle emner. Normalpris for deltagelse i 
en MasterClass er DKK 5.995. Der ydes DKK 1.000 i studierabat. 

DKK 4.995 

Studietur til London 
Du har mulighed for at deltage i en studietur til London. Vi besøger 
Middlesex University samt relevante og aktuelle virksomheder. Mere 
information om program og tilmelding sendes fra studieadministrationen. 

DKK 12.000 

Bøger til MBA Go studiet 
Du skal regne med at bruge ca. DKK 8-12.000 i løbet af studietiden på 
køb af obligatoriske bøger. 

DKK 12.000 

MBA Graduation  
Deltagelse i fejring i København 

DKK 500 

 
Alle priser nævnt er inkl. 25 % moms 
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