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Behovet for it-kompetencer har ændret sig
It-brugernes behov for nem og sikker interaktion samt organisationernes behov for, at it-systemerne bidrager
til innovation og udvikling, stiller nye krav til it-medarbejderne, der skal kunne mere end at programmere. Ny
efteruddannelse har vist, at it-professionelle har stor interesse i at udvikle sig fagligt.

For tiden er det mere end vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med it-medarbejdere både til it-branchen og til
andre brancher, der skal bruge højtkvalificerede it-professionelle. Dels er mængden af it-udviklingsopgaver
større end de ressourcer, der er til rådighed, dels har behovet for it-kompetencer ændret sig.
- I dag er man nødt til at have et bredt perspektiv på it-udvikling. Fra at it-teknologien blev udviklet for at
skabe rationalisering og flytte rutinemæssige opgaver fra mennesker til maskiner, så er det nu et krav, at itsystemerne understøtter innovation i organisationen, og at de er udviklet ud fra stort kendskab til, hvordan
mennesker kan finde på at håndtere dem, siger direktør Gitte Møldrup fra it-vest, der er et samarbejde
mellem de jysk-fynske universiteter.
Det brede syn på it-udvikling ligger bag den nye masteruddannelse i it, som it-vest oprettede sidste år.
- Vi vil meget gerne bidrage til at uddanne flere it-kandidater og til at rekruttere flere unge til it-faget. Men
efteruddannelse er også en vigtig faktor for virksomhedernes og de it-professionelles egen mulighed for at
udvikle sig, siger Gitte Møldrup.
200 får nye kompetencer
De første studerende begyndte på den nye masteruddannelse i it i foråret 2006. Uddannelsen henvender sig
til personer, der beskæftiger sig med ledelse, udvikling og implementering af it, og dens fleksible opbygning
tager højde for, at højtuddannede it-medarbejdere skal kunne andet end at skrive koder.
- Det har vist sig, at vi tænkte rigtigt. De cirka 200 studerende, vi hidtil har budt velkommen på uddannelsen,
har fordelt sig stort set ligeligt på fagpakker inden for uddannelsens tre specialiseringer i
softwarekonstruktion, organisation og interaktionsdesign. Desuden har vi studerende fra jobs i både små og
store private virksomheder og fra det offentlige – herunder uddannelsesinstitutionerne, fortæller Gitte
Møldrup.
Bidrager til vækst
Undervisningen på master i it er primært netbaseret kombineret med enkelte seminarer. Derfor er
uddannelsen også tilgængelig for studerende uden for Jylland-Fyn, og derfor har IT-Branchen i København
sagt ja til at lægge lokaler til et informationsmøde om uddannelsen onsdag den 9. maj.
- It-branchen er præget af hastig vækst og forandring, og derfor er det vigtigt, at der er tilbud om faglig
efteruddannelse på højt niveau til branchens medarbejdere. Universiteterne i it-vest samarbejdet bidrager
hver især med deres spidskompetencer til masteruddannelsen i it, og det giver mulighed for, at der kan ske
en vækst i virksomhederne via medarbejdere med relevante kompetencer, siger Søren Damgaard, IBM
Danmark A/S og formand for IT-Branchens uddannelses- og forskningsudvalg.
Bag masteruddannelsen i it står it-forskningsmiljøerne på Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og
Aarhus Universitet – herunder Handelshøjskolen i Århus. Universiteterne holder i alt fire informationsmøder
om uddannelsen i maj.
Se mere på www.itev.dk.
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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. 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.

Fotos:
• Foto fra www.itev.dk kan hentes her http://itev.dk/index.php?id=173
• Foto af Gitte Møldrup, direktør for it-vest, kan downloades her: http://www.itvest.dk/presse/downloadfoto.shtml
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