Master i it

Skab forretningsudvikling med it

Læs: It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Mange små og mellemstore virksomheder har et stort, uudnyttet potentiale for at anvende it-systemer
til at optimere deres forretningsprocesser og på den måde enten effektivisere eller øge aktiviteten.
Med udgangspunkt i en grundig analyse af processer, behov og systemkrav og efterfølgende vel
tilrettelagt og gennemført implementering kan en relativt lille it-investering give store gevinster og
være med til at skabe forretningsudvikling og innovation i virksomheden.
Udbytte
På denne fagpakke lærer du, hvad der skal til, for at små og
mellemstore virksomheder – eller afdelinger i større virksomheder – kan skabe forretningsudvikling og innovation gennem
it-investeringer. Du får teorier og redskaber til at gennemføre et
helt forløb fra analyse af forretningsprocesser over behovs-

afdækning og definition af krav til nye eller forbedrede itsystemer til planlægning og ledelse af implementeringen. Du
kommer til at se virksomheden i et helhedsperspektiv og får
indblik i mulighederne for at arbejde med forretningsudvikling
sammen med eksterne leverandører og vidensinstitutioner.

“Fagpakken har blandt andet givet mig nogle brugbare værktøjer
og modeller for håndtering af data og præsenteret mig for forskellige mind-set omkring, hvordan man kan gribe it-forandringer
an, både internt og eksternt, i en organisatorisk kontekst. Min
oplevelse af fagpakken er virkelig positiv, det var sjældent særlig
teoretisk højtideligt. Derimod var underviserne gode til at trække
det teoretiske stof ned på et operationelt plan og spørge: Hvordan
får vi så det her til at virke i praksis?”
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Læs: It og forretningsudvikling i små og mellemstore
virksomheder

Enkeltfag: Proces- og systemanalyse i små og mellemstore
virksomheder, handler bl.a. om:
● Forretningsmodeller og strategi
● SMV i globale forsyningskæder og produktionsnetværk
● Procesanalyse og kortlægningsteknikker
● It-parathedsanalyser
● Master Data Management
Enkeltfag: Ledelse af systemimplementering i små og
mellemstore virksomheder, handler bl.a. om:
● Succeskriterier og barrierer for it-implementering i SMV
● Strategier for procesforbedring
● Videnledelse / videnoverførsel
● Ledelse af vækst og forandringsledelse
● Teamroller
Enkeltfag: Systemimplementering i små og mellemstore
virksomheder i praksis.
Deltagerne arbejder med et konkret projekt – gerne fra egen
organisation.
Målgruppe
Personer, der arbejder med it og forretningsudvikling eller
ændringsprocesser i eller for små og mellemstore virksomheder.
Adgangskrav
Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab,
HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende
to års relevant erhvervserfaring. Har du ikke en af de adgangs
givende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel
vurdering.

Periode
04.09.20 – 31.01.21
Datoer for undervisning
04.-05.09.20 25.-26.09.20
30.10.20
06.-07.11.20

23.-24.10.20

Pris
21.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur (ca. 1.500 kr.) samt til
forplejning og evt. ophold under seminarer.
Fagansvarlig
Jan Stentoft, ph.d., professor i Supply Chain Management
ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Forsker
i Supply Chain Management, Supply Chain Innovation, optimering af forretningsprocesser, informationssystemer m.m.
Undervisere
Jan Stentoft
Anders Haug

Kent Wickstrøm Jensen
Kristian Philipsen

Udbyder og undervisningssted
Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Ansøgningsfrist
1. juni 2020. Efter ansøgningsfristen er du velkommen til at
kontakte universitetet og høre nærmere om eventuelle ledige
pladser.
Kontakt
Syddansk Universitet
Sekretariatsleder Kirsten Høg
E-mail: kih@sam.sdu.dk, Tlf. 6550 1406
Master i it
It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder er
en selvstændig fagpakke på Masteruddannelsen i it, linjen i
organisation. Den kan gennemføres som et enkeltstående forløb,
eller du kan lade den indgå i en fuld uddannelse til Master i it.

Læs mere på www.master-it-vest.dk
Scan og læs om fagpakken.

Udarbejdet marts 2020 · Ret til ændringer forbeholdes.

Indhold
Fagpakken It og forretningsudvikling i små og mellemstore
virksomheder består af tre enkeltfag. De to første er teoretiske.
Det tredje fag er et projektfag og gennemføres sideløbende
med de to andre fag.
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