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Master i it har ramt plet i it-professionelles behov
Masteruddannelsen i it har ramt et stort behov for efteruddannelse blandt dem, der arbejder
professionelt med it. Mere end 600 har meldt sig til uddannelsen siden starten for fire år siden. To
tredjedele arbejder i private virksomheder.

Det var en rigtig god idé, da de vestdanske universiteter i 2006 oprettede masteruddannelsen i it.
Det viser dels det faktum, at 600 it-medarbejdere indtil videre har deltaget i uddannelsen, dels en
netop gennemført evaluering.
89 % af deltagerne på masteruddannelsen i it i Vestdanmark er tilfredse eller overvejende
tilfredse med det faglige indhold i uddannelsen. Ligeledes er 89 % tilfredse eller overvejende
tilfredse med uddannelsesforløbets betydning for deres faglige udvikling.
- Det er lykkedes os at give it-medarbejderne i både private og offentlige virksomheder et fagligt
tilbud, der er relevant. Evalueringen viser, at de både oplever større faglig indsigt i de
problemstillinger, de står over for i det daglige, og opnår konkrete redskaber, de umiddelbart kan
bruge i deres job, siger udviklingschef Jette Lundin fra it-vest, der koordinerer uddannelsen. Den
udbydes i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.
Adgang til den nyeste viden
Formålet med masteruddannelsen i it er at give højtuddannede it-medarbejdere adgang til
universiteternes nyeste viden inden for it-udvikling og strategisk udnyttelse af it. Før
masteruddannelsen i it blev oprettet, drejede universiteternes it-efteruddannelse sig primært om
omskoling af personer med en anden faglig baggrund end it. Men søgningen til uddannelsen
viser, at de it-uddannede har haft stort behov for adgang til nye kompetencer.
- 69 % af deltagerne på uddannelsen kommer fra den private sektor. Vi har fået at vide fra
Evalueringsinstituttet, der har gennemført evalueringen, at det er usædvanligt for en
masteruddannelse at tiltrække så mange fra det private arbejdsmarked. Vi har dog samtidig 26 %
fra den offentlige sektor, der også er opmærksom på, at øgede it-kompetencer og bedre it-ledelse
kan bidrage til at udvikle hele organisationen, siger Jette Lundin.
It-ledelse og -udvikling
It-ledere, it-udviklere, designere, implementeringskonsulenter og undervisere er blandt deltagerne
på masteruddannelsen i it. 45,5 % af deltagerne har en mellemlang, videregående uddannelse.
38,5 % har en kandidatuddannelse eller ph.d.grad. 10,5 % er datamatikere, der via brobygning
får adgang til den akademiske uddannelse.
Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet stiller hver især deres
spidskompetencer inden for it til rådighed for uddannelsen. Deltagerne vælger individuelt, om de
ønsker at læse enkelte fag eller at tage en hel masteruddannelse.

Læs mere om masteruddannelsen i it på www.itev.dk.
Hele evalueringsrapporten kan findes hos Evalueringsinstituttet (EVA):
http://eva.dk/projekter/2009/evaluering-af-master-i-it/evalueringsrapport/evaluering-af-master-i-it
Yderligere oplysninger: kontakt udviklingschef Jette Lundin, tlf. 7027 6852, mail: jelu@it-vest.dk
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