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PRESSEMEDDELELSE

70 er klar til ny it-efteruddannelse
Ny uddannelse kan være med til at sikre Danmark de it-kompetencer, som der er så hårdt brug for.

Danmark har brug for højtuddannede it-medarbejdere med ajourførte kompetencer til at forme fremtiden med
it-i-alting. Ét af midlerne til at sikre det er en ny masteruddannelse i it, som universiteterne i it-vest
samarbejdet har lanceret. Indtil videre har cirka 70 it-medarbejdere meldt sig til at starte på uddannelsen til
februar.
- I betragtning af at vi kun har markedsført uddannelsen her i efteråret, har vi oplevet en god interesse, og
der melder sig stadig nye ansøgere, siger it-vest direktør Gitte Møldrup.
Et fag eller en hel pakke
It-vest er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og
Handelshøjskolen i Århus, der alle bidrager med fag til den nye master i it. It-medarbejdere fra alle brancher
kan på den nye uddannelse hente it-kompetencer inden for både udvikling og anvendelse af it, og de vælger
selv, om de vil søge et enkeltfag eller en fagpakke med op til tre enkeltfag. De, der vil, kan samle fagpakker
til en hel masteruddannelse og opnå titlen Master i it.
- Vores mål med uddannelsen er at bidrage til at udvikle dansk erhvervslivs it-kompetencer, og det er dejligt
at konstatere, at ansøgerne har forstået det meget fleksible koncept, som vi tilbyder. De fleste har søgt ind
på en fagpakke, men nogle har valgt i første omgang at snuse til uddannelsen via et enkeltfag, og nogle har
allerede nu tilkendegivet, at de er interesserede i at tage en hel masteruddannelse, siger Gitte Møldrup.
Teknologi er ikke nok
It-vest direktøren glæder sig også over, at der har været en ligelig interesse for fag fra de tre specialiseringer
på uddannelsen: Softwarekonstruktion, Organisation samt Interaktionsdesign & multimedier.
- Teknologi er ikke nok. Vi har brug for højtuddannede, der er rigtigt dygtige inden for softwareudvikling, men
it handler også om produktudvikling, forretningsudvikling og menneskets møde med teknologien, der indgår i
arbejdsprocesser og produkter overalt på jobbet og derhjemme. Derfor har vi behov for både meget dybe og
meget brede it-kompetencer, og det er netop muligheden for at komponere sin egen kompetenceudvikling,
der er styrken ved den fleksible opbygning af master i it, siger Gitte Møldrup.
Det er stadig muligt at søge ind på uddannelsen, der begynder omkring 1. februar med fagpakker i Itsikkerhed, Distribuerede Realtidssystemer, Brugbarhed, Webapplikationsudvikling og Ledelse af virksomhedssystemer. Undervisningen sker via internettet kombineret med weekendseminarer. Se www.itev.dk.

FAKTA
Master i it et er nyt fleksibelt tilbud om it-opkvalificering på højt niveau. Uddannelsen foregår via
netundervisning og weekendseminarer, og man kan vælge dele af uddannelsen eller med tiden at tage en
hel master i it. Uddannelsen dækker tre specialiserede it-områder: Softwarekonstruktion, Organisation samt
Interaktionsdesign & multimedier.
Uddannelsen udbydes i fællesskab af de fire vestdanske universiteter gennem samarbejdet it-vest. Se
www.itev.dk.
It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Handelshøjskolen i Århus, Syddansk
Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. It-vest har til formål at styrke udbuddet af ituddannelser i Vestdanmark og fremme det flerfaglige samarbejde inden for it. Se www.it-vest.dk.

Relevante links: www.itev.dk
Yderligere oplysninger kan fås hos it-vest: Tlf. 8948 6850, mail: it-vest@it-vest.dk eller hos undertegnede.
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