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LÆS MERE PÅ CBS.DK/MBD

Akkrediteringsrådet

SE MULIGHEDER.
SKAB
FORRETNING.

EN FLEKSIBEL
MASTERUDDANNELSE I
FORRETNINGSUDVIKLING
Går du med overvejelserne om, hvordan du i højere grad kan
styrke dine faglige kompetencer og forståelse for udviklingen i
den virksomhed, hvor du er ansat? Og er du parat til at forene din
egen kompetenceudvikling med udviklingen af virksomhedens
forretningsområder?
Der er masser af nye muligheder, du kan kaste dig over, lære
mere om og udnytte i din karriere. Det svære er at gennemskue,
hvilke muligheder der reelt giver værdi for dig og din virksomheds forretningsudvikling. Det ved vi, og derfor har vi udviklet
en masteruddannelse, der kan hjælpe dig og den virksomhed,
du er ansat i.
Master of Business Development (MBD) er en fleksibel efteruddannelse på CBS målrettet dig, der har ansvar for at udvikle
og understøtte vækstmuligheder i din virksomhed. Du sidder
centralt i organisationen og er ansvarlig for eller involveret i
virksomhedens forretningsområder.

BLIV BEDRE TIL AT SE MULIGHEDER OG SKABE FORRETNING
Alle virksomheder er nødt til at forstå deres forretning og
løbende finde nye måder at udvikle og forandre den på. Og om
nødvendigt helt at udskifte deres forretning. På MBD stiller vi
hele CBS’ forskningskapacitet inden for forretningsudvikling
til din rådighed, så du kan opdage dine blinde vinkler og se
nye muligheder.
Du eller din virksomhed står måske over for en konkret udfordring.
Måske er der optimerings-, vækst- eller udviklingsmuligheder, du
eller I ikke har fået øje på endnu. Gennem vores forskning ved
vi, at forretningsudvikling er en af de vigtigste forudsætninger
for virksomheders udvikling og overlevelse. Samtidig er det også
et af de vanskeligste områder, fordi det kræver nye perspektiver
på veletablerede rutiner og grundforståelser.
Med udgangspunkt i forskningsbaseret viden lærer du at se på
dine opgaver, din organisation, dine kunder, markeder, økonomi
og omverden med helt nye faglige perspektiver. Vi kan udfordre
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DU FÅR FORSKNINGSBASERET UNDERVISNING, DER TAGER
UDGANGSPUNKT I PRAKSIS

1

Undervisningen på MBD baserer sig på forskning og tager
udgangspunkt i både dit og virksomhedens potentiale. Under
visningsformen er engagerende og dialogbaseret, og du vil blive
udfordret af såvel undervisere som de øvrige deltagere. Du
kommer til at skulle forholde dig kritisk til både teorier og din
egen praksis. Vores fokus er hele tiden at stille forskningsbaseret
viden og teorier til rådighed for at udfordre dig og for at give dig
nye perspektiver på det, du allerede ved og gør. Herigennem vil
du mere bevidst kunne vælge mellem flere mulige alternativer i
den løbende udvikling og optimering af værdiskabende processer
i virksomheden.

F

dig og din organisation, og vi ved, at det giver dig et større
handlerum med mulighed for at udtænke nye løsninger til gavn
for virksomhedens samlede forretningsudvikling.

2

Fagene på MBD dækker relevante emner og discipliner, der
knytter sig til virksomhedens forretningsudvikling - blandt andet
strategi, digitalisering, økonomi, ledelse, organisationsudvikling,
kommunikation og marketing.

3

DU KAN BEGYNDE MED AT LÆSE ÉT FAG AD GANGEN
Det er let at komme i gang. Du kan begynde med at læse et enkelt
fag, og løbende sammensætter du din fulde masteruddannelse
med sparring fra CBS. Vi ved, at det kan være krævende med
karriere, familieliv og uddannelsesforløb på samme tid. Derfor
kan du strække din uddannelse helt op til seks år. Vi ved også,
at ikke alle oplever et behov for en fuld uddannelse, snarere et
behov for bestemte fag. I så fald tager du de fag, du ønsker og
ikke mere. Du får altså frihed til at finde din egen retning, mens
CBS skaber rammen og leverer byggeklodserne, der bringer dig
tættere på at kunne søge nye løsninger på dine og din virksomheds udfordringer.

GENNEM VORES FORSKNING VED VI,
AT FORRETNINGSUDVIKLING ER EN
AF DE VIGTIGSTE FORUDSÆTNINGER
FOR VIRKSOMHEDERS UDVIKLING OG
OVERLEVELSE.
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GRUNDE
TIL AT TAGE
EN MBD

DU FÅR ADGANG TIL DEN NYESTE VIDEN
På MBD får du den nyeste forskningsbaserede viden inden for de
emner og temaer, du selv vælger at fokusere på i din uddannelse.
På MBD vil du blive undervist af nogle af CBS’ dygtigeste
forskere i alt fra økonomi og digitalisering til strategi, kommunikation og ledelse. Den konkrete viden vil blive formidlet via
artikler, bøger, forelæsninger, projektarbejde, simulationer, cases
og diskussioner. Det er krævende, og vi vil kræve meget af dig.
Vi ved imidlertid fra vores mange års erfaring med uddannelse af
professionelle praktikere, at kompetenceudvikling kun sker ved
at udfordre deltagerne på deres egen praksis og ved at anvende
forskellige former for pædagogiske metoder.

DU FÅR NYE KOMPETENCER OG MULIGHEDER
Med en MBD kommer du til at kunne anvende relevante metoder,
redskaber, teorier og perspektiver inden for emner, der knytter
sig til din virksomheds forretningsudvikling. Du vil udvikle analytiske færdigheder, som gør dig i stand til at afdække dit og din
virksomheds handlerum og opstille solide beslutningsgrundlag.
Samtidig opbygger du kompetencer til at søge nye tværgående
løsninger i virksomheden og i virksomhedens omverden. Måske
får du øje på en bedre løsning til at systematisere virksomhedens
vækstmuligheder og -strategier. Eller måske du tydeligere kan
se potentialerne ved at tænke i helheder og i at skabe flere sammenhænge både i interne processer og i mødet med markedet,
kunderne og nye teknologier.

DU FÅR UDBYGGET DINE PROFESSIONELLE RELATIONER
At lære sammen med andre med stor erfaring giver gode betingelser for at skabe nye professionelle relationer. På MBD kommer
du til at møde erfarne mennesker på tværs af dansk erhvervsliv.
Du vil møde andre, der som dig søger ny viden og indsigter
til at kvalificere erfaringer og til at sætte retning på et videre
karriereforløb. Sammen udbygger I jeres relationer, sådan at I
også uden for uddannelsens rammer kan gøre brug af hinanden
i jeres professionelle virke.
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GÅ FRA TEORI TIL VÆRDI
MED EN MASTER I
FORRETNINGSUDVIKLING
CLAUS DAHL KÆRGAARD FRA NOVO
NORDISK FIK TIL OPGAVE AT GØRE
PERIODEN, HVOR FACILITETER OG UDSTYR
SKULLE LUKKES NED FOR AT BLIVE
VEDLIGEHOLDT, ENDNU MERE EFFEKTIV.
HAN TRAK PÅ VIDEN FRA SIN MASTERUDDANNELSE OM AT INVOLVERE BRUGERNE
I FORRETNINGSUDVIKLINGEN. FOR DET
STOD KLART, AT DER VAR TALE OM EN
ADFÆRDSÆNDRING SNARERE END ET
MATEMATIKSTYKKE, DER SKULLE LØSES.
Samme mængde vedligeholdelsesarbejde
skulle udføres, men på kortere tid. Det
var opgaven, Claus Dahl Kærgaard stod
overfor i Novo Nordisk. Ind imellem
lukkes den løbende produktion ned, for
at faciliteter og udstyr kan holdes ved
lige. Som en del af virksomhedens forretningsudvikling ville man gerne udføre det
arbejde hurtigere for at kunne producere
i flere uger i løbet af et år.
”Tidligere ville jeg hurtigt have etableret
en projektgruppe med et fast antal medlemmer, som lagde en plan og uddelegerede opgaver med de nødvendige ændringer
til udstyrsejere og håndværkere. Men på
Master of Business Development, MBD,
har jeg lært meget om meningsskabelse
og de faktorer, der er bestemmende for,
hvor meget man tilslutter sig et forandringsprojekt. Nu ved jeg, at det ikke
blot handler om, hvorvidt folk er med.
Men om hvor meget de er med,” fortæller
Claus Dahl Kærgaard.

og udførslen af nedlukningen og vedligeholdelsesarbejdet. Blandt andet designede
Claus Dahl Kærgaard et storyboard til at
kortlægge, hvordan nedlukningen ville
forløbe mere konkret.
”Vi bevægede os fra kortlægning og
åbne debatter om mulighederne, til en
fasttømret, konkret og forankret plan.
For motivationen står og falder med, om
deltagerne tager ejerskab for ændringerne.
Begrebet ’pitstop-vedligehold’ dukkede
op undervejs. Mange har brugt Formel 1
og dets pitstop som et billede på det gode
teamwork. Medarbejderne så en mulighed
for at udføre noget af vedligeholdelsen
i pauserne undervejs i produktionen.
De kaldte det ’pitstop-vedligehold’. Den
navngivning af en nødvendig adfærdsændring kom kun, fordi medarbejderne selv
var involverede – og selv fik lov til at se
nødvendigheden.”
Det er endnu for tidligt at konkludere
på effekten af den forkortede periode,
hvor faciliteter og udstyr er sat på pause
for at blive vedligeholdt. Ifølge Claus
Dahl Kærgaard er man godt på vej og
følger planen for projektet sammen med
medarbejderne.
”De kan genkende forandringerne, som
løbende udføres, og det er en meget vigtig forudsætning for succes. Det er ikke
matematikken men adfærden, der bliver
det afgørende i den her proces.”

ADFÆRD FREM FOR MATEMATIK

FRA TEORI TIL VÆRDI

Han designede et værktøj til at facilitere
processen med flere workshops, der involverede de medarbejdere, som i sidste ende
er dem, der står for både planlægningen

Claus Dahl Kærgaard mener, at en af
styrkerne ved MBD-uddannelsen er, at
teorien fra undervisningen skaber værdi
i deltagernes organisationer.
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”Jeg har flere gange i undervisningen
på MBD hørt andre deltagere sige: ’Det
ved jeg allerede’. For sagen er, at på
uddannelsen får du sat begreber på det
arbejde, du står med i din hverdag og
dermed allerede kender. På den måde kan
begreber og erfaring blive til værktøjer,
du proaktivt finder frem, i stedet for at
det er noget, du leder efter, når du møder
en udfordring. Mavefornemmelsen bygges om til kompetencer, når du tager en
masteruddannelse, og du kan tage teorien
fra undervisningen og skabe værdi i din
organisation.”

BONUSINFO: CLAUS DAHL
KÆRGAARD ER UDDANNET
MASKINMESTER. SIDEN 2018 HAR
HAN VÆRET ANSAT I NOVO NORDISK
– HANS TITEL ER I DAG cLEAN®
PARTNER. cLEAN® BETYDER CURRENT
LEAN. FUNKTIONEN UNDERSTØTTER
OG SKABER EN OMSKIFTELIG OG
FLEKSIBEL ORGANISATION MED FOKUS
PÅ INNOVATION OG OPTIMERING
FREMFOR BLOT ET ØNSKE OM AT
ARBEJDE HURTIGERE. DET KAN
VÆRE SOM EN DEL AF STØRRE
FORANDRINGSPROJEKTER OG I DEN
DAGLIGE INFORMATIONSSTRØM,
HVOR IDÉER INDSAMLES OG
BEARBEJDES, FOR AT DE IKKE BLIVER
TABT PÅ GULVET. CLAUS DAHL
KÆRGAARD BEGYNDTE PÅ MASTER
OF BUSINESS DEVELOPMENT I 2019.

”VI BEVÆGEDE OS FRA
KORTLÆGNING OG ÅBNE
DEBATTER OM MULIGHEDERNE,
TIL EN FASTTØMRET, KONKRET
OG FORANKRET PLAN. FOR
MOTIVATIONEN STÅR OG
FALDER MED, OM DELTAGERNE
TAGER EJERSKAB FOR
ÆNDRINGERNE. BEGREBET
’PITSTOP-VEDLIGEHOLD’
DUKKEDE OP UNDERVEJS.
Claus Dahl Kærgaard
cLEAN® partner i Novo Nordisk

TO REFLEKSIONER OM SUCCESFULD FORRETNINGSUDVIKLING FRA CLAUS DAHL KÆRGAARD
SE VERDEN I FUNKTIONER OG KOMPETENCER
Når du begynder at koge virksomheder ned til funktioner
og kompetencer, bliver det mere håndgribeligt at kortlægge,
hvordan indre og ydre forandringer påvirker virksomheden
– uanset dens størrelse.

DROP KRIGSRETORIKKEN
Man kan ikke se win-win-situationer, hvis alle konkurrenter
er fjender. En del af succesfuld forretningsudvikling handler
om at få det rette perspektiv ind i såvel strategi som kultur.

MASTER
MASTER
I BUSINESS
OF BUSINESS
DEVEL0PEMENT
DEVELOPMENT
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UDDANNELSEN ER TILRETTELAGT, SÅ DU KAN GENNEMFØRE DEN FULDE
MASTERUDDANNELSE PÅ MELLEM TO OG SEKS ÅR. DU KAN TILMELDE DIG ÉT FAG AD
GANGEN ELLER FLERE FAG HVERT SEMESTER, ALT EFTER HVOR HURTIGT DU ØNSKER AT
GENNEMFØRE UDDANNELSEN. FOR AT OPNÅ MASTERGRADEN MASTER OF BUSINESS
DEVELOPMENT SKAL DU SAMMENSÆTTE FAG SVARENDE TIL 60 ECTS-POINT.

FAG
OG FORLØB

FIND ALLE FAG PÅ CBS.DK/MBD.

AFSLUT MED ET MASTERPROJEKT
• Masterprojekt

(12 ECTS)

TAG DE TO GRUNDFAG

TAG DE TO GRUNDFAG

GRUNDFAG

• Forretningsudvikling (5 ECTS)
• Organisation og forandring (5 ECTS)

Grundfagene i forretnings- og organisationsudvikling giver
dig overblikket og udvikler din evne til at tage ansvar for
forretningsudvikling og forandringer i organisationen.
Blandt andet ved at skabe nye forbindelser i virksomheden
både internt og eksternt i forhold til kunder og omverden.
Her styrkes dine evner til at udvikle og forandre organisationens processer, forretningsmodeller, produkter og
markedspositioner. Og du lærer at analysere forretningsmodeller, påpege udfordringer ved eksisterende modeller,
beskrive nye, og du får større forståelse for koblingerne
mellem virksomhedens strategiske processer og tiltag, der
skal udvikle forretningen.

FORRETNINGSUDVIKLING. Alle virksomheder er nødt til at forstå deres
forretning, finde måder at udvikle den på og om nødvendigt udskifte
deres forretning. Faget giver dig redskaberne og indsigterne til at
analysere og påpege udfordringer ved eksisterende såvel som nye
forretningsmodeller.

VÆLG FIRE KERNEFAG

UDVALGTE KERNEFAG

Kernefagene spænder over en række væsentlige discipliner,
som relateres til forretningsudvikling. Du kan vælge at
dykke ned i emner som strategisk praksis, ledelse, økonomi, innovation, digitalisering eller kommunikation. Fag,
som alle behandler emner eller områder, der definerer og
påvirker virksomhedens forretningsudvikling. Det kan for
eksempel være digitalisering af forretningsmodellen, styring af forretningsudviklingsprocesser og implementering
af nye logistiske processer.

DEVELOPING DIGITAL BUSINESS. Digitaliseringen har ændret forudsætningerne for at skabe forretning på tværs af industrier og markeder.
Faget giver dig indsigt i den nye digitale økonomi og de nye
forretningsmodeller, der ikke bare understøttes af, men bygges op
omkring digitale teknologier.

VÆLG TRE TIL SEKS VALGFAG

UDVALGTE VALGFAG

Uddannelsens valgfag giver dig mulighed for at tilpasse din
uddannelse yderligere til dine kompetencebehov. Udbuddet
af valgfag udvides løbende i takt med CBS’ forskning og
efterspørgslen efter specifikke kompetencer.

BIG DATA AND ANALYTICS. Mange virksomheder har genereret et overskud
af data, som de ikke formår at omsætte konstruktivt. Faget giver
dig både viden og værktøjer til at behandle åbne og interne datasæt,
udføre big data-analyser og udnytte resultaterne til at skabe værdi for
din virksomhed.

MASTERPROJEKTET

GRUNDFAG
10 ECTS

12 ECTS

BYG DIN
MBD
60 ECTS

VALGFAG

KERNEFAG

18 ECTS

20 ECTS

VÆLG TRE TIL SEKS VALGFAG
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corporate Finance (6 ECTS)
Future Marketing (6 ECTS)
Big Data and Analytics (6 ECTS)
Reaching and Engaging Digital
Customers (6 ECTS)
Organizing for Digitalization (6 ECTS)
Blockchain for Digital Transformation
Digital Strategy (3 ECTS)
Developing Business Cases (3 ECTS)
Bæredygtige Strategier (6 ECTS)

(3 ECTS)

•
•
•
•

Managing Open Innovation (5 ECTS)
Developing Digital Business (5 ECTS)
Lederskab (5 ECTS)
Organisationsforståelse og personlig
udvikling (5 ECTS)
Performance Management (5 ECTS)
Pricing Management (5 ECTS)
Strategisk praksis og implementering
Strategisk kommunikation (5 ECTS)

PERFORMANCE MANAGEMENT. Lær at forstå både den ”hårde” og den
”bløde” del af Performance Management. I faget benyttes en
tværdisciplinær analyseramme, der inddrager både økonomi, psykologi
og sociologi, som gør dig i stand til at sammentænke og udvikle
forskellige dele af en organisations målstyring, evalueringspraksisser
og belønningsstrategier.

CORPORATE FINANCE. Faget introducerer dig til finansiering som felt og
forbereder dig på at håndtere de finansielle problemstillinger, som
virksomheder står over for dagligt. Grundidéen er at kombinere
finansiel teori med eksempler og cases fra den virkelige verden.

VÆLG FIRE KERNEFAG
•
•
•
•

ORGANISATION OG FORANDRING. Faget tager udgangspunkt i, hvordan
meningsskabelse danner grundlag for organisatorisk forandring og
kontinuitet. Du lærer at analysere og diskutere det teoretiske grundlag
for meningsskabelse og forandring i organisationer.

AFSLUT MED ET MASTERPROJEKT

(5 ECTS)

Masterprojektet tester dine evner til at analysere og formidle komplekse forretningsproblemstillinger med henblik på at udvikle
nye refleksive løsninger for dig og din organisation på et højt fagligt niveau. Projektet afslutter din uddannelse og giver dig graden
Master of Business Development.

SE ALLE FAG PÅ CBS.DK/MBD
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SÅDAN KOMMER
DU I GANG

DU STÅR MÅSKE OVER FOR EN KONKRET UDFORDRING I DIN ORGANISATION, SOM
DU MANGLER VÆRKTØJERNE TIL AT LØSE. ELLER MÅSKE DU GERNE VIL PRØVE ET
FAG ELLER TO FOR AT SAMLE INSPIRATION. UANSET HVAD HJÆLPER VI DIG MED AT
SAMMENSÆTTE FAG, SOM PASSER TIL DIG OG DIN VIRKSOMHED. NEDENFOR FØLGER
TRE KONKRETE EKSEMPLER PÅ UDDANNELSESFORLØB PÅ MASTER OF BUSINESS
DEVELOPMENT.

1. ÅR

2. ÅR

3. ÅR

4. ÅR

5. ÅR

6. ÅR

Eksempel 1: Du har et konkret behov for at styrke din faglighed, men har ikke tid til et intensivt uddannelsesforløb
Forretnings-
udvikling

DU SAMMENSÆTTER SELV DIN MASTER OF BUSINESS
DEVELOPMENT, SÅ DEN PASSER TIL DINE BEHOV OG ØNSKER.
OG VI HJÆLPER GERNE, HVIS DU HAR BRUG FOR DET.
På CBS har vi solid erfaring med at vejlede erfarne erhvervsfolk
i valget og sammensætningen af efteruddannelse. Den erfaring
stiller vi gerne til rådighed for dig, før du starter og undervejs
i din uddannelse.

TILMELDINGSFORLØBET BESTÅR AF SEKS TRIN
•
•
•
•
•

Trin 1: Find det eller de fag, du gerne vil have
Trin 2: Se, om du opfylder adgangskravene
Trin 3: Udfyld ansøgningsskemaet
Trin 4: Vi behandler din ansøgning
Trin 5: Vi tildeler dig plads på det eller de fag, du ønsker,
og sender dig en optagelsesmail med al relevant information
• Trin 6: Du betaler for de tilmeldte fag og er klar til at gå i
gang med undervisningen.

Developing
Digital Business

Lederskab
Performance
Management

Strategisk praksis

Corporate
Finance

Organisation
og forandring

Future
Marketing

Masterprojekt

Big Data and
Analytics

SÅDAN KAN VI HJÆLPE DIG
Uanset om du har blikket rettet mod et enkelt fag eller den fulde
masteruddannelse, står vi klar til at rådgive og vejlede dig om,
hvilket forløb der kan være det rigtige for dig. Sammen kan vi
fra start identificere, hvilke kompetencer du ønsker at styrke
og i hvilket tempo. Undervejs i dit uddannelsesforløb kan vi
ligeledes løbende hjælpe dig i din videre afklaring: Hvor mange
fag skal jeg tage i det næste semester? Hvilket fag skal være det
næste? Og hvordan supplerer et nyt fag mine tidligere opnåede
kompetencer? Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid
velkommen til at kontakte os.

Fag, adgangskrav og ansøgningsskema finder du på
cbs.dk/mbd.

SÅDAN FÅR DU EN FULD MASTERUDDANNELSE

Uddannelsen er desuden omfattet af CBS’s danske og internationale akkrediteringer. Det er din sikkerhed for kvalitet. Du
kan læse mere om vores akkrediteringer og kvalitetssikring
på CBS’ hjemmeside.

MBD sætter rammen for at indfri dit og din virksomheds potentiale. Du tilmelder dig ét fag ad gangen, og det er muligt at tage
flere fag hvert semester. Fagene tages enkeltvis, og du forpligter
dig således ikke til at tage den fulde MBD-uddannelse. Ønsker
du at opnå graden Master of Business Development, skal du
gennemføre de to grundfag, fire kernefag, mellem tre og seks
valgfag samt masterprojektet. Du bestemmer selv, i hvilken
rækkefølge du tager fagene. Det eneste, der ligger fast, er, at
du først kan skrive dit masterprojekt, når du har bestået fag
svarende til 48 ECTS-point.

HVAD ER ECTS-POINT OG AKKREDITERINGER?
ECTS-point er et udtryk for den arbejdsbelastning, som du
kan forvente på et fag. Et ECTS-point svarer til 27,5 timers
arbejdsbelastning inkl. forberedelse, undervisning og eksamen.
Masteruddannelsen, herunder eksaminer og ECTS-point, udbydes i lighed med CBS’ øvrige uddannelser i fuld overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets regler.

KONTAKT
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen
til at kontakte MBD-teamet:
Copenhagen Business School
Master of Business Development
Dalgas Have 15
Tlf. 38 15 30 60
mbd@cbs.dk

1. ÅR

3. ÅR

4. ÅR

5. ÅR

6. ÅR

5. ÅR

6. ÅR

Eksempel 2: Du har lyst til at læse en fuld master og ønsker et fokuseret uddannelsesforløb
Forretnings-
udvikling

Managing
Open Innovation

Lederskab

Reaching Digital
Customers

Bæredygtige
Strategier

Strategisk
kommunikation

Pricing
Management

Big Data and
Analytics

Organisation
og forandring

Masterprojekt

1. ÅR

2. ÅR

3. ÅR

4. ÅR

Eksempel 3: Du ved ikke, om du kan overskue en fuld master, men du vil gerne prøve nogle fag af til at starte med
Forretnings-
udvikling

Organisation
og forandring
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2. ÅR

Corporate Finance
Developing
Digital Business

Bæredygtige
strategier

Lederskab

Organisationsforståelse

Big Data and
Analytics

Masterprojekt

Strategisk praksis

MASTER OF BUSINESS DEVELOPMENT · 9

FORRETNINGSUDVIKLING
HANDLER OM STRUKTUR
OG OM AT TURDE BYDE
AUTONOMI VELKOMMEN
CBS’S MASTER I BUSINESS DEVELOPMENT ER FOR ALLE, DER ARBEJDER MED
AT SKABE OG UDVIKLE FORRETNING. ET AF
DE AFGØRENDE VÆRKTØJER, MAN LÆRER
PÅ UDDANNELSEN, ER AT BALANCERE
STRUKTUR MED AUTONOMI.
Hvis virksomheder og organisationer
vil vækste og have succes i fremtiden,
så er det essentielt, at de forstår at forretningsudvikle. Den præmis har flere
virksomheder erkendt. Men mange virksomheder ved ikke, hvordan de skal gribe
forretningsudviklingen an. Det fortæller
Thomas Ritter, der er professor og underviser i faget ”Forretningsudvikling” på
Master of Business Development.
”I Danmark er vores kernekompetence
innovation og teknologi. Men når det
kommer til at bygge en forretning op
omkring det og tjene penge på det, så
halter vi lidt bagefter. Jeg oplever mange
virksomheder, der efterspørger modeller
til forretningsudvikling, og det er blandt
andet det, man kan få med masteruddannelsen i forretningsudvikling,” forklarer
Thomas Ritter.

STRUKTUR OG AUTONOMI
GÅR HÅND I HÅND
Uddannelsen giver de kernekompetencer,
der skal til for at udvikle en forretning.
Man lærer blandt andet, hvordan man
ensretter flere afdelinger i en virksomhed
eller en organisation, så man får en samlet
struktur.
”Det er det, mange virksomheder efterspørger – hvordan får man ensartede
processer, så afdelingerne taler bedre
sammen. Struktur er helt afgørende, hvis
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man skal udvikle en forretning. Det gør,
at man har en samlet masterplan for, hvor
man skal kanalisere kræfterne hen, så alle
i virksomheden går i samme retning,”
forklarer Thomas Ritter.

folk skal bestå eksamen – vi vil også
gerne have, at deltagerne udvikler deres
organisation, bliver forfremmet og skaber
flere jobs, mens de tager uddannelsen,”
slutter Thomas Ritter.

”I DANMARK ER VORES
KERNEKOMPETENCE
INNOVATION OG TEKNOLOGI.
MEN NÅR DET KOMMER TIL
AT BYGGE EN FORRETNING OP
OMKRING DET OG TJENE PENGE
PÅ DET, SÅ HALTER VI LIDT
BAGEFTER”
Thomas Ritter
Professor i markedsstrategi og
forretningsudvikling på CBS

Men samtidig påpeger han, at der, når
man arbejder med forretningsudvikling,
også ligger en vigtig pointe i at lære autonomi, fordi struktur ikke kan udvikle en
forretning alene. Det er vigtigt at se på,
hvordan energien til at forandre noget
opstår i en organisation.
”Forretningsudvikling starter sjældent
med CEO’ens brandtale. Det starter oftere
længere nede i organisationen, hvor nogen
helt under radaren har bikset et eller andet
sammen, der er så godt, at det bliver en del
af strategien. Den form for autonomi skal
en forretningsudvikler lære at gøre plads
til for sidenhen at udnytte det til fulde i
forretningsstrategien. Der skal være plads
til autonomi, for det er ofte her, magien
opstår, som kan udvikle virksomheden,”
fastslår Thomas Ritter.

FORRETNINGSUDVIKLING
FRA TEORI TIL PRAKSIS
Master of Business Development er for
alle, der til daglig arbejder med at udvikle
og skabe forretning. Kernen i uddannelsen er derfor at give deltagerne viden og
redskaber, der på kort tid kan omsættes
til værdi i praksis.
”Vores uddannelse er bygget sådan op,
at man kan gå ud og integrere det, man
lærer, med det samme i sin virksomhed.
Så man løser faktisk ikke kun opgaverne
gennem cases – man kan også gøre det
i realiteten. Vores mål er ikke kun, at

BONUSINFO: THOMAS RITTER ER
LEDER AF PROJEKTET: ”FRA BIG
DATA TIL BIG BUSINESS”, DER TAGER
UDGANGSPUNKT I, HVORDAN MAN
TJENER PENGE MED AFSÆT I DATA.
HAN HAR DESUDEN ALLIERET SIG
MED CARSTEN LUND PEDERSEN,
DER ER EKSPERT I AUTONOMI I
ORGANISATIONER, OG SOM TIL
DAGLIG ER POSTDOC-FORSKER
PÅ CBS. SAMMEN FORSKER OG
UNDERVISER DE I SAMMENSPILLET
MELLEM AUTONOMI OG STRATEGI
OG UDVIKLER BL.A. “STRATEGY
AS PROJECTS”-METODEN,
HVOR PROJEKTER BRUGES TIL
AT FORKLARE OG PLANLÆGGE
FORRETNINGSUDVIKLING.
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ÅBEN INNOVATION ÅBNER
MULIGHEDER OG LADER DEN
BEDSTE IDÉ VINDE
VIRKSOMHEDERS INNOVATION KOMMER
I STIGENDE GRAD TIL AT FOREGÅ GENNEM
”ÅBNE” INNOVATIONSPROCESSER,
HVOR FOLK UDEN FOR VIRKSOMHEDEN
BIDRAGER TIL LØSNINGER. HVOR GODT
VIRKSOMHEDER LYKKES MED DET, KAN
AFGØRE DERES SUCCES I FREMTIDEN.
Den person, der har den bedste idé til
at udvikle dit produkt eller din proces,
arbejder ikke nødvendigvis i din egen
virksomhed. Personen bor måske ikke
engang i dit eget land. I stedet kan
vedkommende vise sig at være en pensioneret radiofrekvens-ingeniør i USA.
Og vil du have adgang til hans viden
og idéer, skal du arbejde med dine
innovationsprocesser på en helt anden
måde, end du er vant til. Det er flere
virksomheder begyndt at få øjnene op
for, fortæller Marion Poetz, der er lektor
på CBS og underviser i faget Managing
Open Innovation på Master of Business
Development.

især den amerikanske rumfartsorganisation NASA været en af frontløberne.
NASA har gennem de seneste år brugt
crowdsourcing til at løse nogle af deres
mest komplicerede problemstillinger.
”NASA’s arbejde med crowdsourcing
er virkelig interessant. For fem år siden
lancerede de fx en crowdsourcingudfordring, hvor de bad om hjælp til at
finde en løsning, som kunne forudse
forekomsten af soludbrud. Noget der er
afgørende for, om fremtidige ekspeditioner til Mars kan gennemføres. Løsningen
kom overraskende fra en pensioneret
radiofrekvens-ingeniør fra New Hampshire,” fortæller Marion Poetz.

Marion Poetz
Lektor i Innovation Management på CBS

UDFORDRINGEN AFGØR METODEN
Crowdsourcing er bare én af mange måder at arbejde med åben innovation på.
Derfor er det som virksomhed vigtigt
at forstå, hvornår man skal arbejde med
hvilke metoder.

”Der er ikke noget nyt i, at der findes
mange kloge mennesker, som arbejder
i andre virksomheder end din egen. Sådan har det altid været. Men det er nyt,
at virksomheder er begyndt at arbejde
bevidst med at få adgang til og inddrage den viden med henblik på at skabe
innovation,” siger Marion Poetz.

”Virksomheder skal blive bedre til at afgøre, hvordan de bedst går til forskellige
innovationsproblemer. De skal kunne
vurdere, hvilken intern eller ekstern
viden, der er behov for – og om det er
crowdsourcing eller en anden form for
åben innovation, der kan løse deres udfordringer,” siger Marion Poetz.

NASA CROWDSOURCER DERES
LØSNINGER

FRA ÅBEN INNOVATION TIL
KOMMERCIEL SUCCES

Det nye paradigme kaldes ”Åben innovation” og står i modsætning til ”Lukket
innovation”, hvor innovationsproces
serne foregår bag virksomhedens mure.
En af de mest populære metoder til åben
innovation er crowdsourcing, og her har

Som en konsekvens af den teknologiske
udvikling og omverdens tiltagende kompleksitet spår hun, at åben innovation
i fremtiden bliver en forudsætning for
virksomheders succes.
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”Allerede om fem år vil det ikke længere være et spørgsmål om, hvorvidt
virksomheder bruger åben innovation.
Spørgsmålet vil være, hvordan og hvor
godt virksomheder formår at bruge åben
innovation i deres forretningsudvikling.
For det vil være med til at afgøre deres
succes,” slutter Marion Poetz.

”ALLEREDE OM FEM ÅR VIL
DET IKKE LÆNGERE VÆRE ET
SPØRGSMÅL OM, HVORVIDT
VIRKSOMHEDER BRUGER ÅBEN
INNOVATION. SPØRGSMÅLET
VIL VÆRE, HVORDAN OG HVOR
GODT VIRKSOMHEDER FORMÅR
AT BRUGE ÅBEN INNOVATION I
DERES FORRETNINGSUDVIKLING.
FOR DET VIL VÆRE MED TIL AT
AFGØRE DERES SUCCES”

BONUSINFO: MARION POETZ HAR
VÆRET GÆSTEFORSKER PÅ NOGLE
AF VERDENS MEST PRESTIGEFYLDTE
UNIVERSITETER SOM MIT I BOSTON
OG ETH ZURICH. HUN HAR SIDEN
2014 VÆRET MEDLEM AF WORLD
ECONOMIC FORUMS ”YOUNG GLOBAL
LEADERS”, SOM TÆLLER TOP 900
ERHVERVSLEDERE UNDER 41 ÅR.
HENDES FORSKNING PUBLICERES I
ANERKENDTE TIDSSKRIFTER SOM
”MANAGEMENT SCIENCE” OG ”THE
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION
MANAGEMENT”.
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INFORMATIONSMØDER

Master i forretningsudvikling. I daglig tale anvendes den engelske
betegnelse Master of Business Development og forkortelsen MBD.

MBD afholder informationsmøder flere gange årligt. Læs mere
og tilmeld dig på cbs.dk/mbd.

ADGANGSKRAV

ANSØGNING

Optagelse på MBD kræver, at du har:

Download vores ansøgningsskema på cbs.dk/mbd. Pladser på
fagene tildeles efter ansøgningstidspunktet, så vi anbefaler, at du
ikke venter for længe med at søge, når vi forår og efterår åbner
for ansøgninger. Oprettelsen af et fag forudsætter endvidere
mindst ti tilmeldinger.

• En videregående erhvervsøkonomisk uddannelse på mindst
bachelor- eller diplomniveau.
• Sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt
B-niveau.

SPROG

• Mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangs
givende uddannelse inden for enten salg, marketing, økonomi
styring, finansiering, ledelse, logistik eller HR.

MBD er en dansksproget uddannelse, hvor en række fag udbydes
og undervises på engelsk. Al undervisning baserer sig på national
og international forskningslitteratur, og du vil derfor i alle fag
skulle læse litteratur på engelsk.

Er du i tvivl om, om du kan tage fag på MBD? Vi står klar til
hurtigt at afklare, om du har de nødvendige forudsætninger for
at kunne begynde på uddannelsen.

G

PRIS

6

E

På MBD kan du tage din masteruddannelse ét fag ad gangen. Du
betaler derfor kun for de fag, du tilmelder dig, og du forpligter
dig ikke til at gennemføre den fulde uddannelse fra start. Prisen
på fagene varierer i forhold til antallet af undervisningstimer
og ECTS-point. Du skal desuden påregne udgifter til bøger og
eventuelle rejseudgifter. Du kan se alle vores priser på cbs.dk/mbd.

STED
Undervisningen foregår i udgangspunktet på CBS i København,
campus Dalgas Have 15. I visse tilfælde kan dele af undervisningen foregå andre steder i Københavnsområdet (internater eller
lignende). Dette vil i så fald fremgå tydeligt af fagbeskrivelsen.

KONTAKT
Copenhagen Business School
Master of Business Development
Dalgas Have 15
Tlf. 38 15 30 60
mbd@cbs.dk
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MBD
MASTER OF
BUSINESS
DEVELOPMENT

Master of Businesss Development er målrettet dig, der
har ansvar for at udvikle og løfte forretningen. Du står
måske over for en konkret udfordring, eller også har du
behov for at se nye muligheder og retninger. Det kan CBS
hjælpe dig med. Du kan starte med et enkelt fag eller
sammensætte en hel masteruddannelse, som indfrier dit
og din virksomheds fulde potentiale. Vi skaber en ramme
og leverer byggeklodserne. Og du har frihed til at finde din
retning, samtidig med at du kan være sikker på et højt
fagligt niveau.

SE MULIGHEDER. SKAB FORRETNING.
Læs mere på cbs.dk/mbd

Akkrediteringsrådet

