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Finanssektorens unikke 2-årige lederuddannelse 
For ledere i den finansielle sektor og beslægtede brancher



Flere hundrede ledere har gennemført den 2-årige Master 
i Ledelse (MiL) hos Finanssektorens Uddannelsescenter. 
Det er en fornøjelse at se tidligere deltagere fungere i 
spændende stillinger – flere som topledere og rigtig 
mange som driftssikre, nysgerrige og 
udviklingsorienterede ledere. 

Uddannelsen er målrettet erfarne ledere i den finansielle 
sektor og beslægtede brancher (fx forsikring, pension og 
revision). Uddannelsen videreudvikles løbende både på 
indhold og form, så den hele tiden understøtter sektoren 
og følger udviklingen inden for ledelsesfeltet. Vi ønsker 
nemlig at bevare teten i at uddanne og danne Danmarks 
dygtigste ledere i den finansielle sektor.

Tilbagemeldingerne er, at det er den bedste og mest 
dybdegående uddannelse, de har taget. Flere påpeger, at 
MiL’en har rykket dem både som menneske og som leder. 

”Når jeg tænker tilbage på MiL-forløbet, så er der én ting,    
som ærgrer mig i dag, og det er, at jeg ikke har været                   
på MiL tidligere, for den måde jeg har været chef på                       

i de første 4-5 år, er meget anderledes end den måde,                
jeg er og fremover vil blive chef på.”

Deltagerne på MiL har generelt fået nye måder at forstå 
ledelse på og agere som leder. Det gælder også deltagere 
med mange års ledererfaring. Ledelsesopgaven i sektoren 
ændrer sig, så krav og forventninger til lederne er i 
bevægelse. Det betyder, at alle ledere, uanset niveau og 

erfaring, er nødt til at udvikle sig.

På MiL er der et skærpet fokus på strategisk indsigt, 
forståelse for forretningen og menneskelige mekanismer 
med det formål at gøre dig som leder dygtigere til at 
eksekvere strategier og skabe resultater. Uddannelsen 
kobles tæt sammen med forretningen og bidrager til et 
ønske om større kapacitet hos lederen til at skabe, støtte 
og udvikle en adfærd og kultur, der understøtter 
strategien. Endvidere sætter uddannelsen lys på 
digitalisering, innovation og performance. 

Vi er stolte af, at du på uddannelsen kan møde nogle af 
Danmarks bedste undervisere, herunder højt estimerede 
forskere og lektorer fra landets universiteter, interne og 
eksterne konsulenter samt kapaciteter med stor erfaring 
fra den finansielle sektor og fra erhvervslivet. 

Vi ved, at du sammen med os kan blive en endnu bedre 
leder med en Master i Ledelse. Du kan læse mere om 
uddannelsens indhold og opbygning på de kommende 
sider. Vel mødt på Master i Ledelse – vi glæder os til din 
deltagelse! 

Med venlig hilsen

Chefkonsulent Pernille Bech Hansen 
Ansvarlig for Master i Ledelse

VELKOMMEN TIL MASTER I LEDELSE



På uddannelsen er det meget hurtigt 
gået op for mig, at ledelse i høj grad 

handler om at frigøre sig selv fra 
driftsopgaver, således at der bliver tid 

til dialog, sparring og udvikling af 
medarbejdere og forretningen

”



Master i Ledelse er en 2-årig lederuddannelse 
for ledere i den finansielle sektor og beslægtede 
brancher. Uddannelsen kombinerer ledelse med finansiel 
virksomhed. Vi arbejder med generelle ledelseskompe-
tencer i kombination med forståelse af maskinrummet og 
særlige strategiske og ledelsesmæssige udfordringer i 
sektoren. Uddannelsen er unik ved, at den kobler praksis 
og dannelse, dvs. den måde lederen arbejder med sig 
selv, forankret i udvikling af egen ledelsespraksis i 
afdelingen. 

Ledelse er en kompleks størrelse, der samtidig har 
daglige konsekvenser i vore virksomheder. Det handler 
om at skabe resultater gennem fokuseret udvikling af 
kultur og de enkelte medarbejdere med udgangspunkt i 
en strategi og forandringerne i sektoren og verden. For at 
mestre det, kræver det en stor forståelse for forretningen 
og for, hvordan man som leder skaber omsættelighed, 
retning, mening og udvikling i afdelingen og hos de 
enkelte medarbejdere. Endelig er indsigt i egne 
ressourcer, kapacitet og udviklingsområder en 
forudsætning for at være en dygtig leder. 

MiL er en helhedstænkende lederuddannelse, hvor 
lederen gennem strategisk indsigt, forståelse for 
forretning og menneskelige mekanismer bliver dygtigere 
til at eksekvere strategier og skabe resultater.

MASTER I LEDELSE 



Master i Ledelse har til formål at skærpe og styrke lederne 
i den finansielle sektors evne til at skabe resultater. 

Det sker gennem udvikling og tilegnelse af ny viden, som 
du omsætter til konkrete handlinger, understøttet af en 
personlig rejse, hvor du spejler egne ressourcer i relation 
til faglige, driftsmæssige, samfundsmæssige og 
organisatoriske krav.

Gennem hele forløbet arbejder du med at implementere 
konkrete strategier i egen afdeling samt med ledelses-
mæssige udfordringer og problemstillinger fra 
dagligdagen. 

Master i Ledelse er for erfarne ledere i den finansielle 
sektor og beslægtede brancher, der ønsker at udvikle 
deres evne til at skabe resultater som leder. Deltagerne 
skal enten have direkte eller indirekte ledelsesansvar. 

FORMÅL

Master i Ledelse er en rejse, hvor deltagerne 
kommer til at arbejde med sig selv på det personlige 
plan i relation til forretningen.



VIRKSOMHEDENS UDBYTTE 
AF MASTER I LEDELSE

VIRKSOMHEDEN FÅR EN LEDER, SOM:

 omsætter virksomhedens strategi til 
konkrete ledelseshandlinger, der 
bidrager til bevægelse i den rigtig retning

 udvikler kulturen og den enkelte 
medarbejder i overensstemmelse med 
organisatoriske værdigrundlag

 handler samt skaber resultater og afkast 
i egen afdeling undervejs i forløbet

 har en høj grad af forretningsforståelse 
og forstår at få medarbejderne med

 perspektiverer en teoretisk ballast, så 
den anvendes i praksis

 har et godt netværk inden for sektoren 
og kan trække på andres erfaringer. 



Master i Ledelse er blevet niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution til niveau 
7. Det svarer til niveauet på kandidat- og masteruddannelser. Niveauvurderingen gør det 
nemmere for den studerende og andre at få indsigt i niveauet og gør det nemmere ved 
efterfølgende realkompetencevurdering i uddannelsessystemet.

Master i Ledelse er et praksisnært, refleksions- og træningsbaseret forløb, hvor vi bruger 
teori og værktøjer som perspektiverende forståelsesramme i forhold til konkret anvendelse 
i egen afdeling. Et grundlæggende fundament på uddannelsen er Action Learning, der 
forener undervisningen med det daglige arbejde ved at tage udgangspunkt i konkrete 
ledelsesmæssige udfordringer og implementering af forandringer i praksis.

Vi anvender Action Learning-metodikken for at sikre, at de oplevelser, refleksioner og 
aktive træninger, som deltagerne foretager undervejs, bliver skærpet, integreret og sikret 
en plads i den enkeltes egen ledelsespraksis bagefter. Det betyder, at deltagerne aktivt er 
engagerede i at anvende teori, viden og begreber – ikke kun i opgaver og prøver, men 
også i konkrete oplevelser og i refleksion. 

Derudover er der på uddannelsen indlejret et stærkt fagligt netværk med andre ledere fra 
sektoren og stor indsigt i, hvordan man arbejder i andre finansielle virksomheder. MiL-
holdet deles op i teams på fem-seks personer, hvor man arbejder tæt sammen undervejs i 
forløbet, og hvor deltagerne fungerer som hinandens sparrings- og udviklingspartnere.

UDVIKLING AF PRAKSIS OG NETVÆRK



UDDANNELSENS
INDHOLD

Uddannelsen er bygget op om forskellige læringsrum. Otte 
læringsfelter danner tilsammen rammen for uddannelsen. I 
de mellemliggende perioder arbejder man med 
implementering i egen afdeling og med projekter og opgaver, 
enten individuelt eller i samarbejde med teamet. 

På uddannelsen arbejder man løbende med konkret 
strategieksekvering i egen afdeling samt tre projektopgaver. 
Indholdet i projekterne defineres i forhold til egne konkrete 
ledelsesmæssige problemstillinger og opgaver.  

Parallelt med ovenstående er der individuelle udviklings-
dialoger med konsulenter fra Uddannelsescenteret, og der 
bliver foretaget en profilanalyse samt en 360-graders 
lederevaluering. Dette skærper den enkelte leders selv- og 
ledelsesopfattelse. 

Som en del af uddannelsen certificeres deltagerne i brugen 
af Garuda Fokusprofil, som er et udviklingsværktøj, der 
understøtter opgaver i egen virksomhed under og efter 
uddannelsen. 



Vi afslutter uddannelsen med to eksamener; dels en 
individuel eksamen med udgangspunkt i egen 
strategieksekvering og egen personlige udvikling, dels en 
teambaseret eksamen med udgangspunkt i et strategisk 
forandringsprojekt i en konkret virksomhed.

Der vil være litteratur i form af bøger, artikler og e-
learning-kurser som en del af forberedelsen. Teori- og 
litteraturanvendelse defineres i høj grad ud fra de 
projekter, man vælger at arbejde med. 

Der gives karakterer til eksaminer og for projektopgaver. 
Til den afsluttende teameksamen benyttes højtprofilerede 
personer fra universitetsverdenen og topledere fra den 
finansielle sektor som censorer for at sikre kvalitet og 
niveau. Uddannelsens fokus er at skabe læring og 
udvikling, der flytter noget for den enkelte og 
virksomheden, og som skaber synlige effekter.   

Deltagerne skal være indstillede på, at uddannelsen 
kræver en stor indsats hos den enkelte. 

UNDERVISERE OG COACHES
Der bliver undervist på et højt fagligt niveau. 
Underviserne er højt estimerede forskere og lektorer fra 
landets universiteter, interne og eksterne konsulenter 
samt kapaciteter med stor erfaring fra den finansielle 
sektor og erhvervslivet. Konsulenter fra Uddannelses-
centeret fungerer som medundervisere, 
proceskonsulenter og coaches, ligesom den enkelte 
tilknyttes en mentor.







MARTS
3 DAGE

MAJ
3 DAGE

JANUAR
3 DAGE

PROFIL-
ANALYSE

FELT 1

LEDELSE I 
PERSPEKTIV, 
HVORFOR OG 

HVORDAN

FELT 2

LEDELSE OG 
FORRETNINGEN

360-GRADERS 
LEDER-

EVALUERING

FELT 3

LEDELSE OG 
PERSONEN

FELT 4

LEDELSE OG 
TEAMET

UDDANNELSENS OPBYGNING

PROJEKTOPGAVE 1: STRATEGIEKSEKVERING I EGEN AFDELING

PROJEKTOPGAVE 2: DET PERSONLIGE LEDERSKAB

PROJEKTOPGAVE 3:

UDVIKLINGSDIALOGER

NOVEMBER
3 DAGE

OKTOBER/
NOVEMBER



FELT 5

LEDELSE OG 
MEDARBEJDERNE

FELT 6

INNOVATION OG 
FORRETNINGS-

UDVIKLING

FELT 7

KULTUR , 
KOMPLEKSITET 

OG 
FORANDRINGS-

LEDELSE

FELT 8

STRATEGI I 
BEVÆGELSE

INDIVIDUEL 
EKSAMEN

TEAM-
EKSAMEN

MAJ JUNI

JANUAR
2 DAGE

NOVEMBER
3 DAGE

SEPTEMBER
3 DAGE

MARTS
2 DAGE

1-1 OG TEAM-LEDELSE

PROJEKTOPGAVE 4: FORANDRINGSLEDELSE

Se indhold og beskrivelser af de 
enkelte felter her

2-ÅRIGT FORLØB

https://www.finansudd.dk/media/4950/mil_indhold.pdf


LÆRINGS-
ELEMENTER 
På uddannelsen arbejder vi med forskellige lærings-
elementer, der bidrager til at forstå og udvikle deltagernes 
ledelsespraksis. 

Vi arbejder med nye og anderledes måder at kommunikere 
på samt at skabe læring og udvikling. Som et led heri vil 
deltagerne eksempelvis komme til at bruge sin eller en lånt 
telefon eller iPad i forskellige læringsmæssige 
sammenhænge.

LÆRINGSPALETTEN 
er en metafor for de mange forskellige undervisnings- og 
læringsmåder, som uddannelsen inddrager/bruger 
undervejs.
Variation er bevidst valg for at sikre at ramme deltagerne på 
forskellige læringskanaler, inspirere fra forskellige vinkler og 
skabe vekslen og mangfoldighed i måden, vi artikulerer, 
skaber og bearbejder viden i sektoren.



FORELÆSNING/OPLÆG
INPUT, INSPIRATION, MENTAL 

BÅNDBREDDE, VIDEN, 
UDFORDRING AF 

GRUNDANTAGELSER, 
REFLEKSION

EKSAMINER
AFPRØVNING, DEADLINE, 
FOKUSERING, LEVERING, 

PERFORMANCE, 
VIDENSKRYSTALISERING, 

FEEDBACK, FORBEREDELSE, 
PLANLÆGNING, DISPONERING, 
UDVÆLGELSE, FORDYBELSE

LÆRINGS-
PALETTEN

De forskellige former 
for vidensinteraktion

undervejs i 
uddannelsen

EGET JOB
ACTION LEARNING, FEEDBACK, 

RESULTATER, EFFEKTSKABELSE, 
KONKRETISERE, TRÆNING, 

IMPLEMENTERING, REAL-WORLD, 
HANDLING, FORANKRING, 

LEARNING BY DOING

OPGAVER
FORHANDLING, FORMULERING, 

SKRIFTLIG FREMSTILLING, 
MUNDTLIGE FREMSTILLING, 

VIDEOPRÆSENTATION, 
REDIGERING, UDFORDRENDE 

SPØRGSMÅL, STRUKTURERING, 
KOMMUNIKATION, UDVÆLGELSE, 

FOKUSERING, REFLEKSION, 
VIDENSOPSAMLING, DISCIPLIN 

PROCESSER 
TRÆNING, FACILITERING, 
SKABELSE, CO-CREATION, 
ERKENDELSE, REFLEKSION

TEAMSAMARBEJDE
SAMARBEJDE, FORHANDLING, 

SELV-INDSIGT OG ANDRE-
INDSIGT, GRUPPEDYNAMIK, 

MANGFOLDIGHED, UDVEKSLING 

SPARRING
COACHING, KONFRONTATION, 
AFKLARING, EGEN ADFÆRD, 

EGET PERSPEKTIV, VÆRKTØJ, 
BEGRÆNSNINGER VS. 

MULIGHEDER, LÆRING, 
MÅLSÆTNING       



Det har været fantastisk for mig. Jeg 
føler mig bedre klædt på til at 
bestride min ledelsesrolle og har 
samtidig gennemgået en personlig 
udvikling, som jeg nødig vil være 
foruden. 
Jeg er forbløffet over nogle af de 
erkendelser, jeg har gjort. Det havde 
jeg ikke forventet efter mere end 25 
år på arbejdsmarkedet og utallige 
”kend-dig-selv” seancer.
Jeg har med stor respekt set, hvor-
dan flere af mine medstuderende 
beslutsomt har skabt imponerende 
resultater ved at bruge værktøjer og 
indsigter, de har fået med fra MiL’en.

Bjarne Jacobsen
Area Product Owner

Forca

DET SIGER DELTAGERNE 

MiL’en har forøget både min selvindsigt 
og forståelse for andre mennesker. Det 
har givet mig nye vinkler på mit leder-
skab – personligt og forretnings-
mæssigt. 
Jeg har haft stor glæde af den action-
learning baserede undervisning, da 
man herved får integreret den nye viden 
i sin travle hverdag.

Ken Vanggaard Fischer
Privatkundechef
Spar Nord Bank

MiL har betydet en kæmpe forskel 
for mig personligt, for Jutlander 
Bank og ikke mindst mine 
medarbejdere. 
MiL giver en unik selvindsigt, som 
giver dig mulighed for at være 
110% bevidst om egne styrker og 
svagheder. MiL har betydet, at jeg 
som leder har en værktøjskasse, 
som ikke blot er teori, men som 
jeg rent faktisk har fået lov til at 
bruge i praksis gennem de 2 år på 
uddannelsen. 
MiLs tilgang med action learning 
giver lederen et eksamensbevis, 
som ikke kun viser, at lederen kan 
en masse teori, men også viser, 
at man kan bruge værktøjerne i 
virkeligheden. 

Rasmus Krog Madsen
Forretningsudviklingsdirektør 

Sparekassen Danmark



MiL har klart været til gavn for 
udviklingen af deltagerne, og 
uddannelsen har dermed også 
bidraget til udviklingen af vores 
forretning. 
Vi fik en medarbejder tilbage 
med en langt højere forståelse 
for spillet mellem strategi og 
praksis kombineret med en 
enorm personlig udvikling.

Ole Beith
Direktør

Sparekassen Thy

DET SIGER DIREKTION OG LEDELSE 

MiL-uddannelsen er meget 
velafbalanceret mellem praktik, teori og 
ledelsesværktøjer. Uddannelsen og 
samarbejdet i de enkelte grupper giver 
en helt særlig mulighed for at dyrke 
både netværk og refleksion. Men det 
vigtigste er, at uddannelsen giver 
mulighed for at opleve en række 
magiske øjeblikke i relation til personlig 
udvikling. 
For over 15 år siden, havde jeg selv 
lejlighed til at gennemgå uddannelsen, 
og den ændrede mit liv for evigt på den 
fede måde. 

Lars Petersson
Adm. direktør 

Sparekassen Sjælland

Anvend QR-koden og hør Martin 
Nørholm Baltser fortælle om den 
værdi Master i Ledelse skaber for 
Middelfart Sparekasse.

Martin Nørholm Baltzer
Adm. direktør

Middelfart Sparekasse





Vi forudsætter, at studerende på Master i Ledelse er 
motiverede, læringsparate og har det nødvendige 
ledelsesmæssige grundlag i deres job. Derfor skal 
deltagere indsende en begrundet ansøgning, CV og en 
udtalelse fra virksomheden.

Der er et begrænset antal pladser. Tilmeld dig i god 
tid.

TILMELDING
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Vil du høre mere, kan du kontakte:

FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg
Telefon 89 93 33 33

Du kan også få mere information på 
www.finansudd.dk

KONTAKT OS

FINANSSEKTORENS
UDDANNELSESCENTER

http://www.finansudd.dk/
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