
MASTER
OF

BUSINESS
COACHING
F o r d i  d i a l o g  e r  d a n n e l s e  i  p r a k s i s

HØJESTE 
INTERNATIONALE
AKKREDITERING 

Med en Master of Business
Coaching fra CCC er du
garanteret de højeste,
internationale standarder via
vores akkreditering fra
European Mentoring and
Coaching Council (EMCC).

DK'S FØRENDE
LEDERUDDANNELSE
MÅLRETTET OFFENTLIGE
OG PRIVATE
VIRKSOMHEDER OG
ORGANISATIONER 
Med tryk på Business-delen af Coaching, i
modsætning til fx life-coaching, er
uddannelsen målrettet erhvervslivet med den
hensigt at løfte de studerendes dialogiske
kapacitet i professionelle kontekster.

På uddannelsen trænes du i at være nærværende og ansvarstagende
også når vi sammen rammer de svære emner, og hvor du mest af alt
har lyst til at afbryde samtalen. 

På MBC'en er der derfor også fokus på din egen personlige
udvikling og dannelse; hvem du selv er, og hvad netop du betyder
for dialogen.

MBC'en  gør den studerende i stand til at stå og indgå i mange
forskellige situationer og samtaler, herunder team- og
medarbejderudvikling, konflikt- og krisehåndtering, procesledelse
og organisationsudvikling.

UDBYTTE OG ANVENDELSE

MESTRING AF
DIALOGISKE
PROCESSER

Med en MBC bliver du ekspert i
produktive og virkningsfulde
dialoger, og du får samtidig den
bedste uddannelse på markedet
i at lede, planlægge og forme
mellemmenneskelig
kommunikation og individuelle
dialoger.

ONLINE
LØSNING

EFTER 
AFTALE



UDDANNELSENS OPBYGNING,
OMFANG OG VARIGHED

Uddannelsen kombinerer et solidt teoretisk fundament med en
målrettet træning og udvikling af den enkelte studerendes egen
samtalepraksis.

Uddannelsen er normeret til et studieårsværk fordelt på fire semestre á
et halvt å (15 ECTS), dvs. i alt to år og 60 ECTS. Hvert semester består af
ti undervisningsdage fordelt over et halvt år samt fire træningsaftener
(på tværs af semesterhold), hvoraf to aftener ligger i direkte forlængelse
af undervisningen. 

Hvert semester afsluttes med eksamen og et bevis på gennemførelse.
Semestrene kan tages ét ad gangen og/eller forskudt, som det passer i
den enkelte studerendes ressourcer og karrieremål. Hvis det måtte
ønskes, kan der træffes individuel aftale om en ONLINE løsning.

Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling og et mundtligt forsvar.

KLAR TIL AT STARTE?

OPTAGELSES-
KRITERIER
Adgang til uddannelsen er betinget 
af at ansøgeren har bestået mindst 
en videregående uddannelse
(bachelor el. tilsvarende), har 
mindst 3 års relevant erhvervs-
erfaring og har sproglige 
færdigheder i engelsk, der gør det 
muligt at tilegne sig engelsksproget 
pensum.

Der kan gives adgang til 
uddannelsen for ansøgere, der ikke 
opfylder ovennævnte betingelser 
under forudsætning af, at 
ansøgerne skønnes at have de 
nødvendige forudsætninger for at 
kunne gennemføre uddannelsen.

FINANSIERING

Prisen for hele uddannelsen er 
183.000,- kr. ekskl. moms. 

Betalingen inkluderer: 
Undervisning, supervision, 
undervisningsmateriale og 
forplejning på de enkelte 
kursusdage. 

Beløbet opkræves forud for 
semesterstart over fire gange. 
45.900 ekskl. moms pr. semester. 

Kontakt os gerne for mere 
information om finansering.

PRAKTISK INFO 

Næste uddannelsesstart er 
5. september 2022

Efterårets undervisningsdage: 
5. - 6. september; 3. - 4. oktober;
2. - 3. november; 28. - 29. 
november: 12. - 14. december.

TILMELDING 
Kontakt Frederikke Winther på 
Tlf.: +45 2119 4757
Email: fw@copenhagencoaching.dk




