Master i it

Lær at oversætte digital strategi til handling
Læs fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation

Skal du i gang med at omsætte en digital strategi til handling? Hvis ja, så er fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation
sikkert noget for dig.
På denne fagpakke lærer du at udnytte de digitale muligheder til at transformere din virksomhed samtidig med, at du lærer at
bygge bro til virksomhedens digitale strategi. Fagpakken fokuserer på at identificere muligheder for digital innovation, planlægge
og implementere digitale innovationer og eksekvere de nødvendige transformationer (digital transformation), der skal til for at udnytte og
værdisætte digital innovation.
Centralt i fagpakken er en udenlandsk studietur.
		
Målgruppe
Fagpakken er for dig, der skal omsætte digital strategi til handling. Du arbejder typisk med, eller ønsker at arbejde med,
digital strategi, it-strategi eller med ledelse af it.
		

Periode
Juni 2022 – Januar 2023 (studietur i uge 33)
Ansøgningsfrist
1. maj 2021 (begrænsede pladser)
Pris
30.000 kr. + ekstra udgifter til studieturen
Udbyder
Aarhus BSS
Faglig vejledning:
Professor Andrea Carugati
Mail: andrea@mgmt.au.dk
Tlf: 8716 4945
Praktisk vejledning:
ASK Aarhus BSS Student Service
Mail: studentservices.bss@au.dk
Tlf: 8716 4026




“Jeg valgte fagpakken, fordi vi netop skulle i gang med at
lave en ny digital strategi for vores kapitalmarkedsområde i
Jyske Bank. Vi stod med andre ord over for en større digital
transformation inden for vores handel med blandt andet
aktier og obligationer, så fagpakken var meget oplagt for mig
som supplering til min øvrige uddannelse.
Et stort puls ved fagpakken var udenlandsrejsen, hvor vi var
på virksomhedsbesøg og fik undervisning af internationale
forskere inden for digital innovation og transformation – det
var virkelig en øjenåbner. Fagpakken levede bestemt op til
mine aktuelle behov og forventninger. Helt konkret har jeg
og mit team sidenhen benyttet en række modeller fra fagpakken til at præsentere vores bud på en ny digital strategi
til kapitalmarkedsområdet for vores topledelse.”

Lane Lynggaard Sørensen,
Tribe Lead i Jyske Bank og tidligere
deltager på Digital Innovation
og Digital Transformation.

Læs mere og tilmeld dig her:
https://bss.au.dk/katalog/produkter/master-i-it-digital-innovationog-digital-transformation

– it-kompetencer til dig og din virksomhed

•
•
•
•
•
•

softwareudvikling
ledelse af it
forretningsudvikling med it
it-sikkerhed og informationssikkerhed
produkt- og serviceudvikling med it
undervisning inden for it.

Gennem fag på Master i it kan du:
•	Udbygge dine faglige og personlige
kompetencer til at arbejde løsningsorienteret og innovativt med it-
relaterede opgaver.
•	Få adgang til den nyeste viden,
der er baseret på universiteternes
it-forskning.
•	Få et teoretisk grundlag, der hjælper
dig til at foretage højt kvalificerede
analyser og beslutninger, som understøtter dit praktiske arbejde.
•	Blive fagligt udfordret og få tid til
faglig fordybelse sammen med både
undervisere og medstuderende.

Fagene på masteruddannelsen i it
er tilrettelagt inden for tre linjer:

Softwarekonstruktion
 ækker alle aspekter ved udvikling af
d
software: specifikation, design, konstruktion, analyse, verifikation, sikkerhed.

Organisation
dækker it til organisatoriske og forretningsmæssige forandringsprocesser
– herunder it-strategi og it-ledelse.

LINE GARDUM
ANDERSEN,
Enterprise
Solutions Architect
hos Nilfisk

”Inden master i it havde jeg et overblik på systemniveau. I dag kan jeg
derimod se sammenhænge på tværs
af organisationen. Jeg er med andre
ord blevet i stand til på et højere
niveau at tænke hele forretningen
med, når det handler om innovation
og digitalisering.”
JESPER MØLLER
JAKOBSEN,
softwareudvikler ved
Mindworking A/S

Interaktionsdesign og multimedier
dækker udvikling, vurdering og imple
mentering af interaktive digitale medier
og produkter – herunder brugerind
dragelse.

Vælg ét fag, flere fag eller en hel master

Undervisningen foregår på deltid og er tilrettelagt omkring enkelte seminarer og derimellem kommunikation via nettet, læsning og opgaveskrivning.
Du bestemmer selv, om du vil tage et eller flere fag på uddannelsen. Fagene er samlet
i fagpakker, der strækker sig over 5-9 måneder. Det er muligt at kombinere tre fagpakker
og et master-projekt og opnå en akademisk grad som Master i it.
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inden for linjen
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Brug for vejledning?

Du er altid velkommen til at kontakte It-vest og de samarbejdende universiteter
med spørgsmål om master i it. It-vest: Tlf: 7027 6850, e-mail: it-vest@it-vest.dk

www.master-it-vest.dk
Masteruddannelsen i it udbydes af It-vest samarbejdetmellem
Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

”Master i it har givet mig brugbare
redskaber, et bedre overblik over
vores softwarearkitektur og en større
indsigt i, hvad der ligger ‘under’
systemets overflade. Min nye viden
har betydet, at jeg i dag har fået mere
ansvar og en mulighed for at arbejde
med softwarearkitektur – tidligere var
jeg primært udvikler.”
TONI
BRANDENHOFF,
Group CFO
hos Via Biler

”Som praktiker har jeg først og fremmest fået en stærk teoretisk ramme
inden for it og forretning i bred forstand. Som CFO er det afgørende 
at kunne forstå it-landskabet, processerne i en virksomhed, automatiseringen samt have en dyb forståelse
for skabelsen og udnyttelsen af data.
Den viden har jeg opnået som følge
af mit masterforløb, hvor jeg læste
på linjen i organisation.”

Udarbejdet januar 2022. Ret til ændringer forbeholdes.

Masteruddannelsen i it er efter- og
videreuddannelse for personer, der
arbejder professionelt med

Master i it

Læs master i it

