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BASERET PÅ MODERNE LEDELSESTEORI

XBA

DET MODERNE MBA KONCENTRAT
Det er vores metier at få ambitiøse mennesker til at lykkes som ansvarlige ledere; vi hjælper talenter til at skabe
nye bæredygtige resultater, der er bedre end dem, de
skabte i går.
XBA er lederuddannelsen til dig, der ønsker at få en business-forståelse baseret på de mest moderne ledelsesteorier. Med vores XBA er det lige på og hårdt. Det handler
om at lade sig inspirere og få ny indsigt leveret direkte fra
førende erhvervsprofiler og undervisere, som ved, hvad
de taler om.
Vi åbner dørene for ambitiøse mennesker, der ønsker
inspiration til praktisk lederskab og strategi og med 12
undervisningsdage afsluttes uddannelsen på under et år.
Mere koncentreret kan det ikke gøres.
XBA uddannelsen giver dig overblik over de nyeste
buzzwords som VUCA, megatrends, fra Corporate til Startup mindset, morgendagens teknologier mm. Du lærer
ikke blot begreberne, men får dem indarbejdet direkte i
dit lederskab.
Men ikke nok med det; du bliver også en del af Business
Institutes Alumni, der i dag består af mere end 1000 ledere. Vi inviterer løbende både til fysiske og online arrangementer, hvor du får mulighed for at pleje og udvide dit
netværk sammen med andre fremsynede og ambitiøse
ledere.
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FREM
TIDENS
LEDER

HVORFOR
XBA
Fremtidens ledere skal kunne navigere i en uforudsigelig verden. Derfor underviser vi i håndplukkede teorier og metoder, som giver dig den største fremdrift
og gevinst som leder. Vores XBA leverer denne nyeste viden inden for 6 discipliner:
Reinventing Organizations - i takt med at pyramiderne brydes ned og erstattes af en platformsøkonomi lærer du at skabe nye organisationsmønstre.
Leadership in Sync - du lærer, hvordan du skal lede i forandring samtidig med,
at du udvikler din egen personlighed.
Acceleration Change - vi lærer dig, at zoome ind på de vigtigste elementer i
større forandringsprocesser.
Strategy 2.0 - vi får dig til at aflære alle de ubrugelige strategier fra industrialderen og giver dig værktøjer til at lægge strategier i en digital tidsalder.
Find Your Next - vi lærer dig at pille de gamle forretningsmodeller fra hinanden, ned til det basale, for så at genbygge dem til helt nye bæredygtige modeller.
Dynamic Customer Understanding - du får en ny forståelse for dine kunder, og
bliver skarpere på dit værditilbud.
De 6 grundlæggende discipliner dækker de to centrale kompetencer, du skal
kunne beherske i moderne management: strategi og lederskab.
Deltagere, der gennemfører alle undervisningsdage og afslutter eksamen, får et
XBA eksamensbevisbevis, og ellers udstedes et deltagerbevis. Du får konkrete
metoder til at accelerere forandringsprocesser og gennemføre større dynamiske forandringsprojekter. Du lærer ligeledes om hele kunderejsen og får en
platform til at udarbejde målrettede værditilbud.
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FORDI
DU FÅR INSPIRATION OG INDSIGT,
SOM DU KAN ANVENDE MED DET
SAMME
Vi har brug for ledere, der hurtigt kan træde i karakter
og træffe de rigtige beslutninger til den rigtige tid.

FORDI
DU BYGGER OVENPÅ DIN PRAKTISKE
ERFARING OG RUSTER DIG TIL
FREMTIDENS UDFORDRINGER
Praktisk erfaring gør dig relevant som leder, men med
et nyt vidensniveau højner du din egen værdi i markedet. Du får opdateret din vidensbank just in time.

FORDI
VERDEN ER I FORANDRING OG DU
SKAL FØLGE MED
Vi har behov for ledere der ønsker at udvikle sig; ikke
blot for deres egen udviklings skyld, men for at finde
de rette løsninger så deres organisationer kan udvikles
og vækste.
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VEJEN TIL
XBA
MÅLGRUPPEN
XBA henvender sig til ambitiøse mennesker, der ønsker at gennemgå et målrettet og intensivt forløb, der giver indsigt i det nyeste indenfor lederskab.
OPTAGELSE
Forudsætningerne for at blive optaget på XBA’en er, at du har en kort eller mellemlang grunduddannelse samt nogle års relevant erhvervserfaring. Eventuel
dispensation fra ovenstående behandles individuelt.
ANSØGNING & INFORMATION
Vi starter XBA uddannelsen to gange årligt i januar og i august/september. Du
kan ansøge om optagelse på uddannelsen direkte på vores hjemmeside. Her
kan du også finde flere oplysninger om Business Institute og vores uddannelser.
Du er altid velkommen til at kontakte os for flere informationer. Se kontaktinformationer på bagsiden.
UDDANNELSESFORLØB
XBA uddannelsen gennemføres på et år, fordelt på to semestre, og uddannelsen er normeret til 30 ECTS points.
Forløbet består af 6 mødegange af to dage, og hver mødegang afspejler forskellige faglige temaer. Der vil være et bogligt pensum bestående af relevante bøger, artikler mm. Hver mødegang er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem
forelæsninger, teamøvelser og diskussioner, og det faglige tema kobles altid til
din egen ledelseskontekst.
Hvert fagmodul afsluttes med en kort refleksionsopgave, der knytter teori til
praksis og uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave og eksamen. Såfremt
du ikke ønsker at gå til eksamen udstedes deltagerbevis for uddannelsen.
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DET MODERNE MBA KONCENTRAT

USEFUL
LEADERSHIP

USEFUL
STRATEGY

Reinventing Organizations

Strategy 2.0

Leadership in Sync

Find Your Next

Acceleration Change

Dynamic Customer Understanding

Hvis du vælger at gå til eksamen, har du mulighed for at deltage
på vores Examination Bootcamps; her kan du få sparring og
vejledning til din eksamensopgave.

XBA EKSAMENSBEVIS ELLER DELTAGERBEVIS
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USEFUL
STRATEGY

- IT’S ALL ABOUT DIRECTION
AND DISRUPTION
STRATEGY 2.0
Du får konkret indsigt og praksisnær træning i, hvordan du i en omskiftelig verden kan arbejde med
meningsfyldt strategidannelse, som giver ledelsesmæssig retning og eksekveringskraft.
Du får kompetencer, der gør dig i stand til at vælge de rigtige navigationsinstrumenter til dig og din
virksomheds strategiske retning.
Du indgår i co-creation processer med dine medstuderende, hvor I blandt andet skal arbejde med:
• Strategisk navigation i en tid præget af VUCA
• Blue Ocean Strategy
• Fra Corporate Mindset til Startup Mindset
FIND YOUR NEXT
Du får viden om, hvordan du og din virksomhed kan arbejde med strategisk og organisatorisk innovation, disruption og forandringsudfordringer.
Du får værktøjer til at tilrettelægge innovationsprocesser og bliver styrket i at tackle relevante problemstillinger i en kompleks og foranderlig verden.
På denne mødegang indgår følgende temaer:
• Megatrends
• Lean Startup
• Nye teknologiers indvirkning
• Dynamic Customer Understanding
Acceleration Change
Du får en praksisnær og helhedsorienteret tilgang til, hvordan du som leder og virksomhed kan arbejde målrettet med tilrettelæggelse og gennemførelse af større dynamiske forandringsprojekter.
Du vil få konkrete metoder til at accelerere forandringsprocesser
og til at navigere mellem det kendte og ukendte.
Du indgår i co-creation processer med dine medstuderende, hvor I blandt andet skal arbejde med:
•

Ledelse af medarbejdere og organisatoriske processer og systemer

•

Agilitet i forandringsprocesser

•

Forandringsledelse gennem paradokser og modsætninger
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USEFUL
LEADERSHIP
- IT’S ALL ABOUT PEOPLE

REINVENTING ORGANIZATIONS
Du arbejder målrettet med at designe din virksomheds organisations- og ledelsesstruktur og får
dem tilpasset de modsætninger, din virksomhed skal navigere i nu og på sigt.
Du vil få indblik i de udfordringer, som en foranderlig verden har på skabelsen af dynamiske organisationer.
På denne mødegang arbejder du og dine medstuderende med temaer som:
• Fremtidens organisering
• Co-creation, samskabelse og netværksorganisering
• Agilitet
LEADERSHIP IN SYNC
Du skal på denne mødegang arbejde med lederkompetencer og den personlige del af ledelsesopgaven.
Med afsæt i psykologiske teorier, ses der nærmere på byggestenene til personligheden og fundamentet for lederskabet.
Du kommer i praksis til at arbejde med:
• Agilt lederskab
• Ledelse i høj kompleksitet
• Ledelsesdogmer
• Acceleration Change
Dynamic Customer Understanding
Du skal på denne mødegang arbejde med teorier og metoder, der giver en større indsigt i jeres
marked og kunder, så du på denne måde kommer i sync
med jeres markedsplads. Du vil få indsigt i hele kunderejsen, og du får
dermed en platform til at udarbejde et målrettet og fremsynet værditilbud.
På denne mødegang indgår følgende temaer:
•

Co-creation med dine kunder

•

Value Proposition Design

•

Design af værditilbud og proces for udvikling
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USEFUL
LEARNING
Som studerende hos Business Institute får du op til
hvert modul adgang til en forberedelsespakke, der giver
dig læring på dine præmisser. Pakken består af forskelligt materiale (tidsoptimerende videoer, opsummeringer, vejledende information, m.m.), der gør, at du altid
kan møde velforberedt op til undervisningen – også i de
perioder, hvor forberedelsestiden er knap.
Som en del af Useful Learning-platformen får du løbende adgang til videomateriale, der giver dig en let og
hurtig indføring i de temaer, uddannelsernes moduler
behandler. Det betyder, at du altid kan være velforberedt – også når du ikke lige har tid til det. Hvad enten
du søger inspiration til, hvordan man griber konkrete
problemstillinger an eller bare ønsker at blive up to date
på undervisningen, så er der hjælp at hente.
Book Skims og Article Reviews er ligeledes en essentiel del af forberedelsespakken, når du læser en lederuddannelse hos Business Institute. De består af korte
resuméer af henholdsvis bøger og artikler fra ledende
ledelsestænkere, som berører de temaer, der bearbejdes på de enkelte moduler. Det er vigtig viden, du uden
tvivl kan få brug for, når overblikket skal skabes.
Vi guider til ’den gode opgave’. Det er nemlig vigtigt for
os, at du har de bedste forudsætning for at skabe gode
resultater. Det betyder blandt andet, at du får helt konkrete tips og tricks til, hvordan du ikke kun kickstarter
din skriveproces, men ligeledes tidsoptimerer og forfiner den, så du altid har de bedste forudsætninger for at
komme sikkert i mål.
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FÅ EN DIALOG OM FREMTIDEN

KONTAKT
REKTOR
LARS IB
LARS@BUSINESS-INSTITUTE.DK
MOBIL: +45 23 40 32 02

Business Institute er:
ISO 9001:2015-CERTIFICERET
OG
FN’S 17 VERDENSMÅL-CERTIFICERET

Business Institute A/S
GrowAAL
C. A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg
+45 98 18 80 00
www.business-institute.dk

