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Flere højtuddannede
til it-branchen
Universiteter tilbyder virksomhederne en hurtig vej til højtuddannede it-medarbejdere gennem
efteruddannelse af de datamatikere, de allerede har ansat.

De danske virksomheder får nu en oplagt mulighed for at videreuddanne deres it-medarbejdere, så de kan
matche de krav til kompetencer, som it-afdelingerne dagligt står over for. Det sker gennem
brobygningsforløb for datamatikere, der vil ind på masteruddannelsen i it.
Dermed kan datamatikerne få en universitetsuddannelse, samtidig med at de passer deres arbejde, og
virksomhederne kan hurtigt få glæde af medarbejdernes nye kompetencer.
- Ved at give efteruddannelse til de medarbejdere, der allerede er ansat, får virksomheden hurtigt flyttet sit
kompetenceniveau. Uddannelsen til master i it foregår på deltid, så man skal ikke undvære medarbejderen
imens, fortæller Gitte Møldrup, direktør i it-vest, der er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Syddansk
Universitet og Aarhus Universitet.
Uddannes til innovation
Universiteterne i it-vest samarbejdet har i fællesskab udviklet masteruddannelsen i it, der begyndte i 2006 og
indtil nu har budt ca. 320 studerende velkommen. Deriblandt er også enkelte datamatikere, der er optaget på
moduler af uddannelsen, men de mangler en del af den uddannelsesmæssige baggrund til at blive optaget
på hele master i it.
Derfor tilbyder universiteterne nu brobygningsforløb, der giver datamatikerne adgang til hele uddannelsen og
sikrer, at de kan opnå titlen Master i it, der svarer til en kandidatgrad. Adgangskravet er mindst to års iterhvervserfaring efter datamatikeruddannelsen.
- I en kombination mellem datamatikernes store praktiske erfaring og en teoretisk funderet uddannelse til
master i it kan virksomhederne udvikle deres medarbejdere, så de er højt kvalificeret inden for det område,
de skal arbejde med. It er til stadighed i hastig udvikling både teknologisk og anvendelsesmæssigt, og it skal
bidrage til virksomhedens innovation og tænkes ind i sammenhæng med forretningsudvikling,
brugervenlighed og nye måder at anvende teknologien på. Det er det, vi underviser i på masteruddannelsen
i it, siger Gitte Møldrup.
Et trin på karrierestigen
En af de datamatikere, der har været med til at bane vejen for de nye brobygningsforløb til master i it, er
Thomas Hæstrup, it-chef ved Gensam Data A/S, der beskæftiger sig med softwareudvikling og –drift primært
til skadesforsikringsselskaber. Han blev i første omgang optaget på uddannelsen på dispensation, og han fik
hurtigt både konkret og personligt udbytte af studierne.
- Noget af det, jeg har lært indtil nu, har jeg kunnet tage ind og bruge direkte til løsning af aktuelle problemer
i virksomheden. Andet som projektledelse, hvor jeg i forvejen havde en stor praktisk erfaring, har mere
betydet en mental ændring i min tilgang til området, fordi undervisningen har givet mig en bredere, teoretisk
ballast og en dybere forståelse for projektledelse, fortæller Thomas Hæstrup.
Han har fra starten haft som mål at ende med titlen Master i it, og han har nu aftalt et brobygningsforløb, så
målet kan realiseres.
- Med det ambitionsniveau, jeg har, kan jeg godt se, at jeg ikke kommer nogen vegne uden en videregående
uddannelse. Jeg vil gerne have papir fra universitetet på, at jeg også på et mere abstrakt, akademisk plan
kan det, som jeg går og siger, at jeg kan, fortæller han.

FAKTA
Master i it
Master i it er opbygget af fagpakker og enkeltfag og giver den enkelte mulighed for at skræddersy en
individuel efteruddannelse i it inden for Softwarekonstruktion, Organisation eller Interaktionsdesign &
multimedier. Uddannelsen henvender sig til højtuddannede it-medarbejdere, der beskæftiger sig med
ledelse, udvikling og implementering af it. Den udbydes i fællesskab af de jysk-fynske universiteter gennem
samarbejdet it-vest.
Se www.itev.dk.
It-vest
It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og
Aarhus Universitet – herunder Handelshøjskolen i Århus.
It-vest har til formål at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark og fremme det flerfaglige
samarbejde inden for it.

Brobygningsforløbene for datamatikere til master i it er beskrevet her: http://www.itev.dk/index.php?id=330
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