MELD
JE A AN

MARKT, RECHT EN ETHIEK
MODULAIR EXECUTIVE MBA IN PUBLIC & PRIVATE
We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Zelden

te lossen. Er is een goede samenwerking nodig tussen over

heeft een kabinet zoveel rigoureuze maatregelen tegelijkertijd

heden wereldwijd en het bedrijfsleven. Tijdens deze module

genomen. De financiële sector moet zichzelf heruitvinden net

worden deze problemen benoemd en gaan we op zoek naar op

als de zorg en de woningcorporaties.

lossingen vanuit drie invalshoeken: markt, recht en ethiek. Hoe
kunnen we hierbij marktprikkels, regels en moraal inzetten? We

Veel problemen overstijgen het nationale speelveld. De globali

nemen de gereedschapskist van de econoom, de jurist en de

sering maakt de wereld steeds kleiner waardoor veel problemen

filosoof door en gaan ermee aan de slag!

alleen op mondiale schaal kunnen worden aangepakt.
De module geeft de deelnemers inzicht in elkaars wereld en
Tegelijkertijd zitten we nog steeds in economisch zwaar weer

elkaars beleving. Hierdoor praat u niet alleen over een betere

als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis van 2008. Kortom,

samenwerking tussen publiek en privaat, maar ook over hoe u

de problemen zijn nauwelijks meer door de overheid alleen op

hier een steentje aan kunt bijdragen.

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

VOOR AMBITIEUZE PROFESSIONALS

over onder meer het curriculum, de studiebelasting en de

• Met minimaal 5 jaar (algemene) managementervaring of in

meerwaarde voor de werkpraktijk.

een strategische/invloedrijke positie
• Met minimaal een bachelor diploma

Ga voor meer informatie naar nyenrode.nl/beleefmodulair

• Die bereid zijn om vanuit hun persoonlijke ontwikkelplan aan

en meldt u aan voor een belevingssessie en/of persoonlijk

de slag te gaan en nieuwe paden te verkennen

adviesgesprek.

OPBOUW MODULE
De module heeft een doorlooptijd van zes maanden, bestaat

PUBLIC & PRIVATE
MARKT, RECHT EN ETHIEK

uit drie blokken van twee dagen en kent een gemiddelde studiebelasting van 10 tot 12 uur per week. Daardoor is de module
over het algemeen goed te combineren met een druk privé-

BLOK 1:	Vertrouwen, markt, recht en ethiek (2 dagen)

leven en carrière. De module wordt afgerond met het schrijven

BLOK 2:	Ondernemingsrecht, kopstukken uit de filosofie
en debatteren (2 dagen)

van een paper en na succesvolle afronding ontvangt u een
erkend certificaat van de module op MBA-niveau. Kijk voor de

BLOK 3:	Marketing, Integriteit en MVO (2 dagen)

actuele prijzen en data op nyenrode.nl/mmbaprijzen

START:	
Jaarlijks in februari

ERVAAR NYENRODE

Kerndocent: Dr. Edgar Karssing, is gespecialiseerd in ethiek
en integriteit

Ervaar Nyenrode zelf en ontmoet andere geïnteresseerden,
deelnemers, alumni en faculty. Leer van hun verhalen en inzichten
VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE PROGRAMMA-ADVISEURS,
MMBA@NYENRODE.NL

+31 (0)346 291 001

NYENRODE.NL/MMBA

NYENRODE.NL/MMBA

