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It-master for erfarne it-folk
I mange år har it-efteruddannelser primært handlet om at klæde andre faggrupper på til et it-arbejdsliv. Nu
har it-vest skabt en it-efteruddannelse på universitetsniveau målrettet dem, der har stor erfaring med it og
arbejder professionelt med udvikling, implementering eller undervisning inden for it.

It-faget er i hastig udvikling, og brugen af it breder sig fra computeren til stort set alle produkter og
arbejdsopgaver både på jobbet og derhjemme. Det stiller store krav til it-medarbejderne om at forny deres
tekniske viden og at arbejde med it i sammenhæng med produktudvikling og organisation. Derfor har it-vest
skabt en it-efteruddannelse med et bredt udbud af fag, som den enkelte deltager kan vælge mellem efter
individuelt behov.
Den nye master i it er bygget op af mindre enheder. De it-medarbejdere, der ønsker at gå i dybden med
deres faglighed, f.eks. programmering, kan gøre det, mens de, der ønsker at brede deres it-faglighed ud til et
større spekter, kan vælge det. Master i it starter i januar 2006 og tilbyder fag inden for tre specialiseringer:
Softwarekonstruktion, Organisation samt Interaktionsdesign & multimedier.
Datalog Michael Caspersen er it-vest-leder på Aarhus Universitet og en af dem, der i flere år har arbejdet for
at realisere den nye master i it.
- Indtil nu har de studerende vinket endegyldigt farvel til universitetet, når de først har taget en akademisk ituddannelse, fordi der har manglet efteruddannelsestilbud specielt til dem. Med den ny master kan itmedarbejderne i dansk erhvervsliv komme i nærkontakt med Danmarks bedste forskere inden for
eksempelvis databaseteknologi eller it-sikkerhed, siger Michael Caspersen.
It-folk skal også opgraderes
Dagligdagen i et it-job giver mange udfordringer, som i sig selv skaber faglig udvikling. Man tager måske
certificeringer og læser fagblade og bøger om programmeringssprog. Det er godt, men ikke nødvendigvis
nok til konstant at skabe innovative, geniale løsninger til kunderne.
Det mener divisionschef i IBM Food & Agro, Anita Pedersen, der leder en afdeling med 48 udviklere. Hun
har valgt at involvere sig i arbejdet med at skabe it-masteruddannelsen. Anita Pedersen sidder nu i en
erhvervsfølgegruppe, der er med til at videreudvikle it-masteren, fordi IBM gerne vil være med til at præge
indholdet, så det harmonerer med virksomhedens faktiske udfordringer.
- It-efteruddannelse er vigtig, fordi de teknologiske muligheder forandrer sig hurtigt. Vores udviklere er nødt
til at følge med, så vi kan understøtte vores kunders forretningsudvikling. En master i it kan give den
grundlæggende viden, der skal til for at forstå de teknologiske muligheder. For den enkelte medarbejder
minimerer det risikoen for at sakke bagud i arbejdslivet, siger Anita Pedersen, IBM.
De første fag, man kan vælge fra master it, bliver it-sikkerhed, webapplikationsudvikling, brugbarhed, ledelse
af virksomhedssystemer, design af e-læring samt distribuerede realtidssystemer.
- Ren teknologi er ikke nok. Det er vigtigt at få kombineret forretningsforståelse og it, så de der arbejder med
softwarekonstruktion også fokuserer på anvendelse og organisation. Det kan man få ved at kombinere
fagene i master i it, siger divisionschefen i IBM Food & Agro.
Fleksible fagpakker til når man har tid
Masteruddannelser generelt bliver i spøg kaldt skilsmisseuddannelser, fordi de ofte kræver en meget stor
indsats ved siden af ens daglige arbejde. Men det tager it-vest også højde for i sin master i it, som er blevet
tilrettelagt efter it-verdenens ønsker.

Efteruddannelsen er fleksibel, så den kan passes ind i de perioder, hvor der er mindre travlt på
arbejdspladsen. Man kan nøjes med at tage et enkelt fag, eller man kan samle fag sammen til en hel
mastergrad. Undervisningen foregår i et miks af weekendseminarer og e-læring, der kan foregå hjemmefra.
- Fleksibiliteten på master i it giver den enkelte mulighed for at vælge den mængde og den kombination af
fag, som han eller hun har brug for. It indgår i dag i stadigt flere produkter og langt de fleste processer på en
arbejdsplads. Derfor er der både behov for it-medarbejdere, der har meget specialiserede kompetencer, og
it-medarbejdere, der ser it i et større perspektiv, siger Gitte Møldrup, direktør for it-vest.

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.

Relevante link:
Master i it: www.itev.dk
Kontaktpersoner:
Michael Caspersen, it-vest leder Aarhus Universitet, tlf. 8942 5667/ 2338 2067, mail: mec@daimi.au.dk
Gitte Møldrup, direktør it-vest, tlf. 8948 6850 / 2363 8297, mail: gmn@it-vest.dk
Marie-Louise Arnfast, IBM Communications, tlf. 4056 3436.
Fotos:
Foto af Gitte Møldrup kan hentes på it-vests hjemmeside: http://www.it-vest.dk/presse/downloadfoto.shtml
Fotos fra www.itev.dk kan hentes fra http://itev.dk/index.php?id=173
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