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Master i it nr. 200 til de
danske virksomheder
Populær masteruddannelse sikrer virksomhederne højtuddannede it-medarbejdere med stærkt
efterspurgte kompetencer
31-årige Thomas Skinner-Larsen, der er Senior Data Warehouse Architect hos Nykredit i Aalborg, er netop
som nr. 200 blevet færdig med uddannelsen til Master i it, der udbydes af It-vest samarbejdet mellem
Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.
- Det er et mål, jeg har haft igennem lang tid, så jeg er glad for at kunne ånde lettet op over, at det er
overstået – og med et godt resultat, siger han efter fire års studier sideløbende med jobbet.
Siden uddannelsen blev oprettet i 2006 har omkring 1400 it-medarbejdere fra offentlige og private
virksomheder i hele landet brugt uddannelsen til at opkvalificere deres kompetencer gennem et eller flere
fag. Indtil videre har 200 som Thomas Skinner-Larsen valgt at tage en hel uddannelse.
På den måde er uddannelsen med til at sikre danske virksomheder stærkt efterspurgte it-kompetencer.
Fra juniorudvikler til seniorarkitekt
For Thomas Skinner-Larsen, der ved uddannelsens start var Data Warehouse udvikler, har det betydet, at
han kan påtage sig mere specialiserede opgaver hos Nykredit.
- Jeg er rykket fra at være juniorudvikler til senior applikations arkitekt på fem års tid, så det er gået
rimeligt stærkt. Uddannelsen har været med til at opkvalificere mig. Man får en anden faglighed, og man
kan anvende teorierne, samtidig med at man også er praktisk orienteret”, fortæller Thomas SkinnerLarsen.
Han har gennemført uddannelsens linje i softwarekonstruktion. Der er også en linje i interaktionsdesign
og multimedier med fokus på design og digitale medier og en linje i organisation med fokus på it-ledelse
og forandringsprocesser.
Dybere og bredere kompetencer
- Thomas er et typisk eksempel på, at mange af vores studerende flytter sig fagligt gennem uddannelsen.
Fra systemudvikler til arkitekt. Fra løsningsarkitekt til projektleder. Fra it-projektleder til it-leder med
strategisk ansvar, fortæller Jette Lundin, udviklingschef ved It-vest og koordinator for masteruddannelsen
i it. Hun tilføjer:
- Det er også typisk, at deltagerne vælger fag, hvor de specialiserer sig inden for deres arbejdsfelt, og at de
får både dybere og bredere kompetencer, som de kan bruge direkte i deres daglige job. Virksomhederne
kan derfor bruge efter- og videreuddannelsen strategisk til at få nye kompetencer i hus, samtidig med at
de satser på de erfarne, dygtige medarbejdere, de har.

Fakta om master i it
Masteruddannelsen i it gennemføres på deltid sideløbende med job.
Deltagerne kan vælge et eller flere fag eller at kombinere fag til en hel
masteruddannelse, der kan tages på 2-6 år.
59 % af deltagerne har en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse som baggrund.
66 % har mere end 10 års erhvervserfaring.
www.master-it-vest.dk

Thomas Skinner-Larsen nr. 2 fra højre efter sin afsluttende mastereksamen på Institut for Datalogi på
Aalborg Universitet. Fra venstre studiesekretær Lene Even, vejleder og lektor Brian Nielsen, censor og chief
architect hos Ciber Danmark A/S Harry Xuegang Huang samt yderst til højre vejleder og lektor Christian
Thomsen.

Yderligere oplysninger fås hos Jette Lundin, udviklingschef og koordinator for masteruddannelsen i it, Itvest – samarbejdende universiteter: tlf. 7027 6852, mail: jelu@it-vest.dk
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