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MBA’en er topscorer
Blandt efteruddannede adm. direktører
i større danske virksomheder står
MBA-uddannelsen som den mest
attraktive, viser ny undersøgelse

Af Peter Møller Christensen

K

nap halvdelen af adm. direktører for mellemstore
og store danske virksomheder,
hvor direktørerne har taget
efteruddannelse,
har taget en MBA.
Det viser en ny
undersøgelse,
som headhunterfirmaet Alexander Hughes’ danske afdeling
har foretaget.
Undersøgelsen viser samtidig, at Copenhagen Business School (CBS) er klart

dominerende blandt de MBAuddannelsesinstitutioner,
virksomhedslederne vælger
imellem. Knap hver tredje
adm. direktør har taget sin
MBA i København. Det er mere
en dobbelt så mange som direktør-MBA’erne fra nummer
to og tre på listen, Aarhus
Universitet og den britiske
Henley Business School, som
også har en afdeling i København. De to ligger næsten side
om side.
Samme undersøgelse viser,
at hd også er populær som efteruddannelse for dem, der i
dag er direktører for de større

virksomheder. 38 pct. af de
direktører, der indgår i undersøgelsen, og som vel at mærke
har taget efteruddannelse, har
valgt hd, mens det er 46 pct.,
der har en MBA.
Undersøgelsen indgår i en
årlig status, som Alexander
Hughes udarbejder over udviklingen blandt adm. direktører
og bestyrelsesmedlemmer i
danske virksomheder med
mere end 100 medarbejdere,
svarende til 1500 virksomheder.

Tre forskellige varianter
På Copenhagen Business
School tøver lederen af MBAuddannelsen, Poul Hedegaard, ikke med at rose MBAuddannelsen som institution.
“Det er nok verdens bedste
lederuddannelse. Og jeg er
overbevist om, at det også er
sådan, man har tænkt her på
CBS for 20 år siden, at “hvorfor
skal vi dog ikke have verdens
bedste lederuddannelse her
på CBS,” siger Poul Hedegaard,
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som har stået i spidsen for
MBA-uddannelsen de seneste
to år.
CBS har i dag MBA-uddannelser i tre forskellige varianter. Dels executive MBA, som
retter sig mod studerende, som
er i arbejde, og som tager uddannelsen sideløbende med
jobbet, dels fuldtids-MBA,
hvor de studerende møder
fast på skolen i de to år, uddannelsen varer, og dels en særlig
MBA i shipping og logistik –
også kaldet blue MBA.
Poul Hedegaard påpeger,
at én af bevæggrundene for
at etablere MBA-uddannelse
ved CBS var at skabe et mere
internationalt miljø og ad den
vej også bidrage til at skaffe
dygtige udenlandske kandidater til senere job i danske
virksomheder.
“På vores fuldtids-MBA er
mere end 90 pct. af deltagerne
udenlandske studerende, som
kommer fra hele verden, og en
stor del af dem bliver faktisk i
Danmark efter eksamen for at

arbejde,” fortæller Hedegaard
og tilføjer, at den internationale andel på executive-MBA’en
ligger på 25-30 pct.

Udvandet MBA-begreb
Poul Hedegaard råder kommende MBA-studerende til at
“være meget skarpe på, hvad
det er for en MBA, man tager.”
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“MBA-begrebet er med tiden
blevet lidt udvandet. Der er
kommet en masse nye skud
på stammen i de senere år, da
MBA ikke er en beskyttet titel,
så alle kan i princippet åbne
sin egen MBA-butik og starte
herfra,” advarer han.
pmc@borsen.dk

Verdens bedste MBA-uddannelser

Den britiske avis Financial Times udarbejder hvert år en
rangordning af verdens bedste MBA-uddannelser på baggrund af de akkrediteringer, de har. Her er 2014’s top 10:
 . Harvard Business School, USA
1
2. Stanford Graduate School of Business, USA
3. London Business School, Storbritannien
4. Wharton, University of Pennsylvania, USA
5. Columbia Business School, USA
5. Insead, Frankrig/Singapore
7. Iese Business School, Spanien
8. MIT Sloan School of Management, USA
9. University of Chicago Booth School of Business, USA
10. Yale School of Management, USA
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