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Fremtidens ledere skal 
skabe værdi i det offentlige

Undervisere 
skal i praktik

Offentlig værdi og nye løsninger er grundelementerne i MPA-uddannelsen på CBS. Fremtidens ledere i 
det offentlige står over for store udfordringer, hvilket kræver visioner, strategisk tænkning og handlekraft.

For at sikre at teorien har bund i virkeligheden, 
så de studerende kan få de bedste kvalifikationer, 
sender Erhvervsakademi Sjælland nu deres 
undervisere i erhvervspraktik.
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Lederne i den offentlige sektor skal kun-
ne agere strategisk, skabe mere kvalitet 
for færre resurser og tænke ud af boksen. 
MPA-uddannelsen på CBS ruster lederne 
i det offentlige til fremtidens høje krav 
med henblik på at skabe robuste løsnin-
ger på komplekse ledelsesudfordringer

”Deltagerne arbejder med praktiske 
ledelsesudfordringer på et højt teoretisk 
niveau. Ved at arbejde intensivt med ny 
strategisk indsigt og konkrete løsnings-
muligheder, bliver deltagerne klædt på 
til at møde  de udfordringer, som den of-
fentlige sektor står overfor. Uddannelsen 
er tilrettelagt til at skabe både visionære 
og handlingsorienterede ledere, der tæn-
ker ud over rammerne og ser nye mu-
ligheder,” siger Dorthe Pedersen, der er 
studieleder på MPA-uddannelsen.

Gevinst for samfundet
Uddannelsen henvender sig til ledere i 
og omkring den offentlige sektor, og den 
er bygget op omkring hovedtemaerne 
ledelsesrum, offentlig værdi, innovativ 
strategi og et integreret masterprojekt. 

Med udgangspunkt i deltagerens egen 
ledelseskontekst kombineres forskning 
med cases, laboratorier og løsningen af 
praktiske problemstillinger. Formålet er 
at hjælpe de studerende til at skabe et 
ledelsesrum, som gør dem i stand til at 
udvikle nye løsninger, der skaber værdi 
for samfundet.

”Man kan virkelig nå at flytte noget 
på to år. Uddannelsen hjælper deltage-
ren op ad karrierestigen, men rent sam-
fundsmæssigt er det også en gevinst. 
Det offentlige er, ligesom den private 
sektor, påvirket af finanskrise og bud-
getrestriktioner, og set fra en samfunds-
mæssig synsvinkel, er det derfor vigtigt, 
at lederne kan målrette de knappe res-
sourcer på grundlag af en gennemtænkt 
strategi.  På uddannelsen lærer man at 
mobilisere forskellige aktører og re-
surser med henblik på at skabe større 
offentlig værdi, samtidig med at man 
trænes i at forholde sig kritisk reflekte-
rende til de pres og muligheder, som det 
indebærer.” siger Dorthe Pedersen.

MPA-uddannelsen tager to år sidelø-

bende med jobbet, hvilket betydet, at 
man forpligter sig til et intensivt forløb, 
der gør lederen i stand til at handle til 
gavn for samfundet.

”Vi vil uddanne ledere, der har højere 
ambitioner end deres egen resultatkon-
trakt. Ledere som kan tænke i netværk – 
og få øje på nye tværgående løsninger,” 
siger Dorthe Pedersen. n

Erhvervsakademi Sjælland sender som 
den første danske uddannelsesinstitution 
deres lærere i erhvervspraktik, som sup-
plement til de mere traditionelle efterud-
dannelseskurser. 

”Der betyder meget at have undervi-
sere, der kan levere praksisnær under-
visning, og derfor er direkte kontakt til 
erhvervslivet vigtig,” siger Stine Linde, 
der er projektleder på Erhvervsakademi 
Sjælland, som udbyder 25 forskellige 
fuldtidsuddannelser.

I Danmark er der generelt ingen for-
melle krav til erhvervserfaring hos un-
dervisere på videregående uddannelser, 
hvilket kan betyde, at teorien fra klasse-
lokalet ikke altid hænger sammen med 
erhvervslivets krav.

”I forhold til for eksempel univer-

siteterne, så har underviserne på er-
hvervsakademierne forholdsvis meget 
erhvervserfaring, men man er nødt til 
at holde det ved lige, og vi tror, at un-
derviserpraktik er en god måde at gøre 
det på,” siger hun om projektet, der også 
skal sikre et godt samarbejde med virk-
somheder i forhold til studieture og ele-
vernes erhvervspraktik.

Med støtte fra Region Sjælland har 
skolen fået oprettet 20 praktikpladser til 
undervisere fra Erhvervsakademi Sjæl-
land samt andre videregående uddannel-
sesinstitutioner i regionen.

”Lige nu er der 33 tilmeldte. Det kan 
tyde på, at der er et større behov, end vi 
lige havde forestillet os, men det er jo 
positivt,” siger Stine Linde. n

Dorthe Pedersen 
har været 
studieleder for 20 
hold på MPA-
uddannelsen.
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Projektleder ved Erhvervsakademi Sjæl-
land Stine Linde (midten) er overvældet 
over, hvor mange undervisere, der har 
søgt om at komme i praktik. Her ses hun 
med Annette Finnsdottir (tv.), undervi-
ser på E-konceptudvikling, og Kirsten 
Husum, underviser på jordbrugstekno-
loguddannelsen. 

OM MPA PÅ CBS
-  MPA-uddannelsen på CBS er den 5. 

bedste i Europa 
(kilde: www.best-masters.com)

-  Deltagerne er typisk ansat i den 
offentlige sektor og består af 
akademikere samt  med en bechelor, 
professionsbachelor  eller andre typer 
uddannelser

-  Uddannelsen består af et 2-årigt forløb 
sideløbende med jobbet

-  Optagelseskrav: Tre års videregående 
uddannelse på minimum bachelor 
eller professionsbachelor niveau 
og 2 års erhvervserfaring samt 
gode engelskkundskaber og gerne 
ledelseserfaring

- Uddannelsen koster 175.000 kr.

-  Ansøgningsfrister: er 1. juni og 1. 
november 2013

Læs mere på www.cbs.dk/mpa

ERHVERVSAKADEMI 
SJÆLLAND
-  Har campusser i Roskilde, Køge, 

Slagelse, Næstved og Nykøbing Falster.

-  Tilbyder 25 uddannelser inden for 
blandt andet bygning, handel, it, 
jordbrug, medicin, logistik og teknik.
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”Der betyder meget at 
have undervisere, der 
kan levere praksisnær 
undervisning, og der-
for er direkte kontakt 
til erhvervslivet vigtig”
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