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Universiteter vil udvikle
erhvervslivets it-kompetencer
En ny fleksibel masteruddannelse vil sikre opkvalificering af it-branchens travle medarbejdere. De kan
videreuddanne sig efter arbejdstid og få den nyeste it-forskning fra universiteterne med hjem i virksomheden.
It-organisationer bakker op om den nye uddannelse.

Nu får it-branchen og alle andre, der udvikler og anvender it på højt niveau, et helt nyt tilbud om
opkvalificering af deres medarbejdere. Universiteterne i Vestdanmark har sammen udviklet en ny fleksibel
efteruddannelse, der er tilpasset erhvervslivets og it-medarbejdernes behov. Uddannelsen Master i it er
netop blevet godkendt af Videnskabsministeriet.
- Hvis Danmark skal være en førende it-nation, som det er regeringens mål, er det nødvendigt løbende at
udvikle og specialisere it-medarbejdernes kompetencer, så de er rustet til de kommende udfordringer. Derfor
samler it-vest de vestdanske universiteters spidskompetencer inden for it og tilbyder langtidsholdbar it-viden
gennem fagene på master i it, siger Gitte Møldrup, direktør for it-vest. It-vest er et netværk mellem
Handelshøjskolen i Århus, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet, der i fællesskab
står bag den nye uddannelse.
Uddannelsen er tilpasset den hastige udvikling på it-området ved at være delt op i mindre enheder. Det gør
uddannelsen fleksibel, så den enkelte kan tilpasse indhold og omfang af uddannelsen efter sine egne og
virksomhedens behov. Studierne foregår i weekender og via internettet. It-medarbejderne får en teoretisk
ballast, de kan udnytte direkte i deres job, og de får indsigt i den nyeste it-forskning og kan tage den nye
viden med hjem til virksomheden.
Uddannet til tigerspring
Industrien er begejstret for det nye uddannelsestilbud.
Jakob Lyngsø, administrerende direktør i IT-Brancheforeningen:
- Det interessante ved denne uddannelse er, at den er teknologiorienteret og beskæftiger sig med it på højt
niveau. Vores teknologi tager nogle tigerspring i disse år, og vi er nødt til at have nogle højtuddannede med
opkvalificeret uddannelse. Men virksomhederne kan ikke undvære deres medarbejdere, og derfor er det alle
tiders chance, at it-medarbejderne nu sammen med deres virksomhed kan lave en plan for deres
videreudvikling, og at de kan uddanne sig, samtidig med at de har deres fuldtidsjob. Jeg vil opfordre alle
danske it-virksomheder til at sende medarbejdere af sted til denne uddannelse.
Tom Togsverd, branchedirektør i ITEK:
- Vi hilser initiativet meget velkomment, og jeg tror, der er mange it-medarbejdere både i it-branchen og i
industriens virksomheder som sådan, der vil finde det nyttigt. Kravene stiger på arbejdsmarkedet, og
forholdene inden for it ændrer sig hele tiden, så der er behov for opkvalificering. Uanset om virksomheden
kører sine it-opgaver selv, eller om man vælger at outsource, skal man være på forkant – og hvis man
vælger at outsource, skal man næsten være det endnu mere.
Mads Kellermann, faglig sekretær i PROSA:
- Uddannelsen er bygget op, så fagene kan udbydes af de institutioner, der har de højeste kvalifikationer på
de enkelte områder. I stedet for at stå med tre masteruddannelser i Nordjylland, på Fyn og i Sønderjylland,
der er næsten ens og måske ikke kommer i gang, fordi der er for få tilmeldte, giver denne uddannelse den
størst mulige udnyttelse af universiteternes ressourcer og det største udbud for de studerende. Ikke alle itmedarbejdere har behov for at tage en hel master, men har behov for at opkvalificere deres kompetencer på
specifikke områder, og det giver modellen også mulighed for.

It i tværfagligt perspektiv
Tal fra Danmarks Statistik viser, at danske virksomheder i stigende grad har en integreret it-anvendelse, hvor
informationsteknologien spiller sammen med virksomhedens forretning, organisation og udvikling. Det
kræver medarbejdere, der ser it i et tværfagligt perspektiv. Den nye master i it giver de studerende mulighed
for at vælge fag fra de tre specialiseringer Softwarekonstruktion, Organisation og Interaktionsdesign &
multimedier. De, der ønsker det, kan sammensætte fagene, så de kan få en hel masteruddannelse og titlen
Master i it.
Uddannelsen henvender sig primært til it-uddannede, der har brug for ny viden, men personer med en anden
uddannelsesmæssig baggrund, der beskæftiger sig med udvikling og anvendelse af it på højt niveau, kan
optages efter individuel vurdering. Også undervisere inden for it-området – f.eks. gymnasielærere – kan
være med.
Tilbuddet om den nye uddannelse er landsdækkende, for undervisningen foregår via internettet kombineret
med weekendseminarer. De første studerende kan starte på uddannelsen til februar 2006.
Se mere om it-vest institutionernes nye it efter- og videreuddannelse på www.itev.dk.

FAKTA
Master i it
Master i it et er nyt fleksibelt tilbud om it-opkvalificering på højt niveau. Uddannelsen er delt i mindre
enheder, 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
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 it-uddannelser i Vestdanmark og fremme det flerfaglige
samarbejde inden for it.
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