MBA in Strategic Thinking
Hold 29
Hvor
Undervisningen foregår hos Fokus Folkeoplysning, Lokale 209, Strandvejen 19, 9000 Aalborg.
Torsdage (09.00 - 22.00) og fredage (8.30 -16.30).
Examination Bootcamps foregår hos Fokus Folkeoplysning, Strandvejen 19, 9000 Aalborg eller via
Skype.

Hvornår
Start Up Bootcamp 30. og 31. januar 2020 eller MBA opstart den 3. september 2020

Tilmeld dig tidligt og deltag i Start Up Bootcamps, der batter
Du behøver ikke at vente på en MBA uddannelse for at skabe ny værdi; du kan allerede
komme i gang nu
Som ekstra benefit ved tidlig tilmelding til dit MBA studie, sætter vi turbo på din evne til
problemløsning gennem fire gratis Start Up Bootcamps. Sammen med andre kandidater arbejder du
med egne konkrete ledelsesudfordringer fra din egen dagligdag. Du kommer til at opleve
workshops, der sætter fokus på praktisk problemløsning, der hele tiden er sat i forhold til din
hverdag og dine udfordringer. Vi ønsker, at du allerede nu skal højne din interne værdi i
virksomheden ved at kvalificere dig til at træffe endnu bedre beslutninger og til at føre dem ud i livet.
Du bliver virksomhedens garant for fremsynet ledelse.
Det, du lærer, skaber værdi og giver dig som fortjent – vi kalder det (L)earning by Doing.
På de fire Start Up Bootcamps sætter vi fokus på forskellige måder at tilgå ledelse:
Evnen til strategisk tænkning
Evnen til strategisk tænkning

30.01.2020 kl. 9:00-16:00
31.01.2020 kl. 9:00-14:00

Evnen til at navigere i paradokser
Evnen til at navigere i paradokser

26.03.2020 kl. 9:00-16:00
27.03.2020 kl. 9:00-14:00

Evnen til at lede mennesker
Evnen til at lede mennesker

30.04.2020 kl. 9:00-16:00
01.05.2020 kl. 9:00-14:00

Evnen til ledelse af forandringer
Evnen til ledelse af forandringer

18.06.2020 kl. 9:00-16:00
19.06.2020 kl. 9:00-14:00

Hvis du vil sikre dig selv gratis deltagelse til disse Start Up Bootcamps, skal du tilmelde dig vores MBA
uddannelse senest onsdag den 18. december 2019.
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Examination Bootcamps
Hvis du har behov for at strukturere din tid mest muligt, har du mulighed for allerede nu at komme
din MBA ind i Outlook. Spar på tiden, når du skriver eksamensopgaver; tjek ind på Examination
Bootcamps, hvor du arbejder uforstyrret og effektivt; altid med mulighed for vejledning.
Vi har indført frivillige Examination Bootcamps, hvor du har mulighed for at blive du fredet til at
arbejde effektivt og fokuseret under kyndig vejledning, så vi hele tiden sikrer fremdrift og kvalitet i
dit arbejde. Når du tjekker ud fra campen, er du stort set færdig med eksamensopgaven, og kan
dermed fokusere på alle dine andre gøremål.
Du får Useful Education, der giver værdi og mening på en moderne og tidssvarende måde.
Der er planlagt bootcamps i forbindelse med jeres eksamener, se datoerne i den særskilte
oversigt.

Uddannelsesforløb
1. semester Modul 1, Dynamic Strategic Thinking
Modul 1, Dynamic Strategic Thinking

03.09.2020
04.09.2020

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

Modul 2, Paradox Thinking
Modul 2, Paradox Thinking

08.10.2020
09.10.2020

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

Modul 3, Corporate Entrepreneurship
Modul 3, Corporate Entrepreneurship

12.11.2020
13.11.2020

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

Modul 4, Integrative Thinking
Modul 4, Integrative Thinking

10.12.2020
11.12.2020

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

11.02.2021
12.02.2021

8:00
8:00

- 16:00
- 16:00

Modul 5, Design-Driven Innovation
Modul 5, Design-Driven Innovation

04.03.2021
05.03.2021

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

Modul 6, Business Orientated HRM
Modul 6, Business Orientated HRM

08.04.2021
09.04.2021

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

Modul 7, Leading Change
Modul 7, Leading Change

06.05.2021
07.05.2021

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

CBA eksamen
CBA eksamen

26.08.2021
27.08.2021

8:00
8:00

- 16:00
- 16:00

16.09.2021
17.09.2021

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

28.10.2021
29.10.2021

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

Modul 10, Dynamic Management Models
Modul 10, Dynamic Management Models

25.11.2021
26.11.2021

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

Modul 11, Strategic Thinking Insights
Management
Modul
11, Strategic Thinking Insights

16.12.2021
17.12.2021

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

2. semester 1. semester eksamen
1. semester eksamen

3. semester Modul 8, Creating Winning Organizations
Modul 8, Creating Winning Organizations
OrganOrganizationsTransition Management
Modul 9, Strategic Excellence
Modul 9, Strategic Excellence
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4. semester Modul 12, Master Thesis Workshop

20.01.2022

9:00

- 16:00

Modul 13, Transition Management
Modul 13, Transition Management

10.02.2022
11.02.2022

9:00
8:30

- 22:00
- 16:30

Specialeeksamen
Specialeeksamen

16.06.2022
17.06.2022

9:00
8:00

- 17:00
- 14:00

Translokation

17.06.2022

16:00 - 20:00

Uddannelsesforløb
MBA uddannelsen kr. 195.000,I MBA uddannelsesgebyret er følgende indeholdt:
• MBA uddannelse med et undervisningsforløb af høj, international karakter, der tager
udgangspunkt i konkrete værktøjer og viden inden for holistisk ledelse
•

Mulighed for at deltage i Bootcamps før og under uddannelsen

•

Specialisering i Strategic Thinking, Leadership Psychology eller Corporate
Entrepreneurship

•

Udfordringer og inspiration fra topprofessionelle undervisere fra Universiteter og
Handelshøjskoler
Undervisning med livecases, laboratorier, involvering og diskussion
Teamarbejde, hvor du har ledelsesmæssige dialoger med andre visionære ledere.
Refleksionsseancer i dit team, hvor pensum relateres til din og de andre deltageres
ledelsespraksis
Modul- og eksamensopgaver fra den virkelige verden
Faglig vejledning ift. modul- og eksamensopgaver
Opgavetræning
MBA Log Book, som målretter dit uddannelsesforløb til dig og din virksomhed; der vil være
fokus på koblingen mellem din MBA uddannelse og din daglige ledergerning

•
•
•
•
•
•
•

Komfort
For at gøre uddannelsesforløbet nemt og bekvemt for deltagerne, tilbyder vi to komfortpakker, som
sørger for alt det praktiske omkring dit uddannelsesforløb. Med disse pakker kan du fokusere på
uddannelsen, da vi tager os af alt det praktiske.
Komfortpakke kr. 41.000,Indeholder alt materiale du får brug for på din uddannelse, herunder; bøger, artikler, mm. Derudover
får du fuld forplejning i form af morgenbrød, frugt, frokost, middag, lækre kaffer og snacks.
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Samlet prisoverblik
MBA uddannelsesgebyr: kr. 195.000,Komfortpakke: kr. 41.000,Komfortpakke samt halvdelen af uddannelsen betales efter tilmelding og gælder som din endelige
bekræftelse på, at du ønsker at gøre brug af din studieplads. Beløbet kan ikke refunderes.
Det resterende beløb betales ved start på 2. semester.
Alle priser er eksklusive moms. Der tages forbehold for prisstigninger.

Ansøgning
Ansøg direkte på vores hjemmeside http://www.business-institute.dk/ansoeg-nu/
Du vil modtage svar på din ansøgning senest 5 hverdage efter modtagelsen.
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