ANSØGNINGSSKEMA
Minor in Real Estate

Sendes pr. mail til ansogningmbd@cbs.dk

København, 2022
Der tages forbehold for ændringer

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes pr. mail til ansogningmbd@cbs.dk.
Private oplysninger
Fornavn(e):

(som angivet i folkeregisteret)

Efternavn:

(som angivet i folkeregisteret)

CPR nr.:
Statsborgerskab

(sæt X)

Dansk:

EU- eller EØSstatsborger:

Andet:

Kontaktoplysninger (Privat)
Gade/nr.:
Postnr./By:
Mobiltelefon:
E-mail:

Skriv den e-mail, som du
helst vil kontaktes på.

Kontaktoplysninger (Arbejde)
Stilling:
Afdeling:
Virksomhed/firma:
Gade/nr.:
Postnr./By:
Hvordan er du blevet opmærksom på MBD-uddannelsen?
Arbejdsgiver

Kollega

Øvrigt
netværk

Google

CBS’
Hjemmeside

Har du deltaget i vores informationsmøder?
Ja

Online
annoncer

(Sæt gerne flere krydser)
Avis/fagblad
CPH Lufthavn

(sæt kryds)

Nej

Hvilken dato

Overvejer du at tage hele masteruddannelsen i forretningsudvikling?
Ja

Nej

Ved endnu ikke

Hvis ja - hvor mange år vil du gerne fordele din uddannelse over?
2 år

3 år

4 år

(sæt kryds)

(sæt kryds)

5 år

6 år

Husk at vedlægge dit fulde CV med din ansøgning
Jeg har vedhæftet hele mit CV med min ansøgningsmail

Angiv din uddannelsesmæssige baggrund
Vælg venligst din adgangsgivende uddannelse fra listen
Uddannelse:

Vælg din uddannelse

Institution:
Afsluttet:
(måned/år)

Vi beder dig medsende en kopi af dit eksamensbevis med din ansøgning.
Jeg har vedhæftet kopi af mit eksamensbevis med min ansøgningsmail

Jeg bekræfter samtidig at have kompetencer i engelsk svarende til minimum
engelsk på B-niveau (B2 i CEFR) Se krav ved at klikke her

Min videregående uddannelse fremgår ikke af listen – hvad gør jeg?
Hvis din videregående uddannelse ikke fremgår af listen ovenfor, beder vi dig udfylde
nedenstående oplysninger om dine uddannelsesmæssige forudsætninger.
I forbindelse med din optagelse på uddannelsen vil vi foretage en faglig vurdering af,
hvorvidt dine adgangsmæssige kvalifikationer sikrer dig de tilstrækkelige forudsætninger for
at kunne gennemføre uddannelsen eller dele heraf.

Uddannelseshistorisk, Udfyldes kun hvis din videregående uddannelse ikke fremgår af
ovenstående liste

Uddannelsestype

Uddannelsens navn

Institution

Husk at medsende en kopi af dit eksamensbevis med din ansøgning.

Jeg har vedhæftet kopi af mit eksamensbevis med min ansøgningsmail

Jeg bekræfter samtidig at have kompetencer i engelsk svarende til minimum
engelsk på B-niveau (B2 i CEFR) Se krav ved at klikke her

Fortsæt på næste side for fagtilmelding

Afsluttet
(måned/år)

Tilmelding til Minor in Real Estate
Nedenfor kan du tilmelde dig fagene som indgår i specialiseringen enkeltvis eller den
fulde specialisering på en gang.
Hvis du tilmelder dig den fulde specialisering på en gang, sikrer du til automatisk en
plads på alle 5 fag. Bemærk, at vi opererer med et semester ad gangen, og du får
derfor en tilmeldingsbekræftelse separat for foråret og efteråret.

Hvilke fag ønsker du at tilmelde dig fra Minor in Real Estate?
Fag

Semester

Forretningsudvikling: Real Estate

Forår 2022

17.000 kr.

Byøkonomi og Ejendomsinvesteringer

Forår 2022

20.000 kr.

Pricing Management: Real Estate

Efterår 2022

17.000 kr.

Developing Digital Business: Real Estate

Efterår 2022

17.000 kr.

Forår 2023

20.000 kr.

Alle

91.000 kr.

Ejendomsjura
Tilmeld dig alle 5 fag i specialiseringen

Er der generelt noget vi skal være særligt opmærksomme på?

Pris

Tilmeld

Vilkår og betingelser
1.





Tilmelding og optagelse
Du søger hermed om optagelse på de angivne fag vpå MBD-uddannelsen i København, der udbydes af Copenhagen Business School.
Oprettelsen af fag på MBD-uddannelsen forudsætter mindst ti (10) tilmeldinger.
Din tilmelding er personlig og bindende.
Hvis du ønsker at tage den fulde MBD-uddannelse, skal du være opmærksom på, at uddannelsen skal være afsluttet senest seks (6) år efter studiestart.

2. Undervisning
 Undervisningen foregår på campus som holdundervisning.
 I tilfælde af ekstraordinære omstændinger, kan CBS potentielt være nødsaget til at konvertere dele af uddannelsen, herunder eksamener til et
onlineformat. ”ekstraordinære omstændigheder” betegnes som omstændinger CBS ikke er herre over og hverken med rimelighed kunne eller burde have
forudset eller overvundet, herunder, men ikke begrænset til; krig, naturkatastrofer, generalstrejke, terrorhandlinger, epidemier, pandemier eller regionale
nødsituationer og nedlukning af campus i den forbindelse.
3. Pris og betaling
 Prisen for de forskellige fag fremgår af CBS.dk. Prisen dækker deltagelse i undervisning, forplejning i forbindelse med undervisningen samt 3
eksamensforsøg pr. fag. Prisen inkluderer ikke udgifter til transport, bøger og andet undervisningsmateriale mv.
 Betalingen opkræves samlet én gang pr. semester (inden semesterstart), hvor du betaler for de fag, du er tilmeldt.
 Det er en forudsætning for deltagelse i undervisning og eksamen, at CBS har modtaget din betaling. Hvis ikke du betaler, vil du således blive ekskluderet
fra både undervisning og eksamen allerede fra dagen efter den rettidige betalingsdag.
 Hvis betaling sker sent og du ønsker at fortsætte på uddannelsen, skal du venligst sende os en e-mail herom på: mbd@cbs.dk.
4. Afmelding
 Såfremt du alligevel ikke ønsker at gøre brug af din studieplads på de fag, du er optaget på, har du pligt til skriftligt at melde fra inden den angivne frist,
der fremgår af optagelsesbrevet. Hvis du melder fra mundtligt, vil dette ikke blive godkendt.
 Ved afmelding efter den i optagelsesbrevet angivne frist, er du forpligtet til at betale den samlede pris for de fag du er optaget på, såfremt undervisningen
er påbegyndt.
 Ved udmeldelse undervejs på uddannelsen, vil du være forpligtet til at betale for de fag der er påbegyndt når udmeldelsen sker. Dette gælder uanset om du
har deltaget i undervisningen eller ej.
5. Accept af vilkår og betingelser
 Ved din underskrift nedenfor accepterer du ovenstående vilkår og betingelser.

Jeg bekræfter hermed at være indforstået
med ovenstående vilkår og betingelser.
Sæt kryds: JA

