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It-medarbejdere vil lære
om ledelse og forretning
Interessen for at kunne forstå og udvikle samspillet mellem it og forretning boomer på
masteruddannelsen i it ved de vestdanske universiteter.

It-afdelingernes behov for forretningsforståelse og viden om it-ledelse og strategi synes umætteligt. Sådan
opleves det på masteruddannelsen i it ved de vestdanske universiteter, der netop har behandlet omkring 90
ansøgninger til efterårets fagpakker inden for området.
Dermed er det tydeligt, at virksomheders og organisationers råb på it-medarbejdere med
forretningsforståelse, i høj grad også er et behov, der er erkendt af medarbejderne selv. Næsten to ud af tre
ansøgere til masteruddannelsen i it under it-vest samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet
og Syddansk Universitet ønsker i år at få kompetencer til at forstå og udvikle samspillet mellem it og
forretning.
- Det er typisk folk fra virksomheder, der anvender it, og hvor it udgør en væsentlig del af forretningen. Det
kan være for eksempel banker, industrivirksomheder eller kommunerne. Det er folk, der sidder med ansvar
for blandt andet it-arkitektur og projektledelse, og mange af dem er på vej op i organisationen, fortæller Jette
Lundin, der er udviklingschef ved it-vest og koordinator for masteruddannelsen i it.
It-organisation skiller sig ud
De tre vestdanske universiteter oprettede masteruddannelsen i it i 2006, og siden har mere end 500 itmedarbejdere deltaget i uddannelsen sideløbende med deres daglige arbejde. De kan vælge at tage
enkelte fag eller en hel masteruddannelse inden for en af uddannelsens tre specialiseringer: Organisation,
Softwarekonstruktion og Interaktionsdesign & multimedier.
Især siden 2008 har specialiseringen i Organisation skilt sig ud som den, der tiltrækker langt de fleste
studerende. De tager fag som It-projektledelse, Vidensdeling og it og It-strategi, og flere af fagene har været
overtegnet, så ansøgere har måttet henvises til andre fag.
I år er udbuddet blevet udvidet med faget It-lederen ved Aalborg Universitets nye Center for IT-ledelse, og
også dette fag kan melde næsten udsolgt af alle pladser.
It som aktiv medspiller
- Deltagerne kommer fra et meget bredt spektrum med hensyn til uddannelsesmæssig
baggrund. Jobmæssigt kan de for eksempel sidde som it-ansvarlige i store organisationer og arbejde med
udfordringer som globalisering og outsourcing og i det hele taget med samspillet mellem it og forretning.
- De ønsker, at it skal være en aktiv medspiller i at udvikle forretningen - og ikke en klods om benet, fortæller
Jette Lundin.

Fakta:
Masteruddannelsen i it henvender sig til højtuddannede it-medarbejdere, der beskæftiger sig med ledelse,
udvikling og implementering af it. Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet
sammensætter via it-vest samarbejdet en vifte af fag, så deltagerne kan skræddersy en individuel
efteruddannelse i it inden for et af områderne Softwarekonstruktion, Organisation eller Interaktionsdesign &
multimedier.
Se www.itev.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos udviklingschef ved it-vest og koordinator for masteruddannelsen i it, Jette
Lundin, tlf. 8948 6252, mail: jelu@it-vest.dk.
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It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.
It-vest har til formål at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark samt at fremme det flerfaglige samarbejde inden for it.

