
Styrk din viden om it- og organisationsudvikling 
Læs fagpakken: Kvalitativ analyse af it og organisation

M
aster i it

I en dynamisk og foranderlig verden udfordres og udvikles organisationer konstant i forbindelse med innovation, forretningsudvikling, 
digitalisering, data, disruption osv. Forudsætningen for succesfuld og bæredygtig organisationsudvikling med it er at kunne navigere i 
den kompleksitet ved at identificere relevante problemstillinger, designe og udføre undersøgelser samt at kunne fremstille og diskutere 
resultaterne.

Denne fagpakke introducerer til kvalitativ metode og analyse af moderne organisationer som komplekse størrelser og giver et kvalitativt 
mindset til at forstå disse problemstillinger.

Du vil opnå erfaring med at designe og udføre kvalitative undersøgelser af organisationer og it-mæssige problemstillinger baseret på 
teorier om organisationer som komplekse netværk af sociale, teknologiske og materielle forhold. 

Målgruppe
Personer, der har brug for at forstå organisatoriske og it-mæssige problemstillinger til bunds fx i forbindelse med innovation, 
forretningsudvikling, organisationsforandring og digitalisering.

Periode
Februar 2023 – juni 2023

Ansøgningsfrist
1. december 2022

Pris
20.500 kr.

Udbyder
Aarhus Universitet

Faglig vejledning: 
Lektor Peter Danholt
E-mail: pdanholt@cc.au.dk
Tlf.: 8716 2006

Praktisk vejledning: 
Efter- og Videreuddannelse, Arts
E-mail: evu.arts@au.dk
Tlf.: 8716 1097 Se undervisningsdatoer, læs mere om det faglige indhold  

og tilmeld dig her:
cc.au.dk/uddannelse/evu/master-i-it/kvalitativ-analyse-af-it-og-
organisation-o/

” Jeg synes, det er rigtig vigtigt at have en god bevidsthed 
omkring, hvordan man kan analysere de faktiske arbejds-
gange, før man implementerer et nyt it-system i en virksom-
hed, og det er netop det, denne fagpakke handler om. 

Fagpakken var desuden godt struktureret med undervisning 
og løbende opgaveafleveringer, som vi fik feedback på fra 
underviseren – en feedback, som var virkelig brugbar.”

Katrine Handberg,  
er Stabsmedarbejder ved 
Banedanmark og tidligere deltager 
på fagpakken Kvalitativ analyse af  
it og organisation.

https://cc.au.dk/uddannelse/evu/master-i-it/kvalitativ-analyse-af-it-og-organisation-o/


Om master i it
– fleksibel efteruddannelse på deltid

” Jeg har taget specialiseringen  
i it-sikkerhed, og at få et akademisk 
udgangspunkt at kunne tale ud  
fra er en klar fordel. Læser du på 
masterniveau, får du de nødvendige 
teorier, redskaber og metoder,  
så du kan træffe beslutninger,  
der ikke kun beror på en mave-
fornemmelse.”

JOHN MADUM,  
chefkonsulent og 
informationssikker-
hedsrådgiver  
i Finansministeriet

” Master i it har givet mig brugbare 
redskab er, 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.”

JESPER 
MØLLER 
JAKOBSEN,  
softwareudvikler 
ved Mindworking 
A/S

” Inden master i it havde jeg et overblik 
på systemniveau. I dag kan jeg der-
imod 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 digita-
lisering.”

LINE GARDUM 
ANDERSEN,  
Enterprise 
 Solutions Architect 
hos Nilfisk
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www.master-it-vest.dk
Masteruddannelsen i it udbydes af It-vest samarbejdet  mellem
Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet .

    

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

M
aster i it

Vælg ét fag, flere fag eller en hel master
Undervisningen foregår på deltid og er tilrettelagt omkring enkelte seminarer og  deri- 
mellem 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.

Masteruddannelsen i it er efter- og  
videreuddannelse for personer, der  
arbejder professionelt med
 
• 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 løsnings- 
orienteret 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 under- 
støtter dit praktiske arbejde.

dækker it til organisatoriske og forret-
ningsmæssige forandringsprocesser  
– herunder it-strategi og it-ledelse. 

Organisation

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

 dækker alle aspekter ved udvikling af 
 software: specifikation, design, konstruk-
tion, analyse, verifikation, sikker hed.

Softwarekonstruktion 

Specialisering i it-sikkerhed og informationssikkerhed  
En særlig mulighed er, at du kan sammensætte fagpakker og masterprojekt, så du bliver 
specialist i enten it-sikkerhed eller informationssikkerhed. Specialiseringen i it-sikkerhed 
udbydes på linjen i softwarekonstruktion. Specialiseringen  i informationssikkerhed 
udbydes på linjen i organisation.

 •  Blive fagligt udfordret og få tid til  
faglig fordybelse sammen med både  
undervisere og medstuderende.




