Master i it

Styrk din viden om brugeroplevelser
Læs fagpakken User Experience Design

Brugerne af it-systemer og produkter med it bliver mere og mere kræsne. De ved, at teknologierne i dag kan designes, så de ikke
bare er nemme at bruge, men også sjove, inspirerende og motiverende.
Fagpakken User Experience Design giver dig viden og metoder til at designe oplevelsesorienterede it-produkter og -systemer, hvor
brugeroplevelsen er i centrum. Gennem teorier om blandt andet oplevelsesteknologier og sansebaserede oplevelser bliver du i stand
til at udvikle it-design, som brugerne føler sig godt tilpas med, og som de vil være motiverede til at bruge. Fagpakkens metoder kan
anvendes til design og evaluering af digitale produkter og systemer i enhver sammenhæng, hvor man ønsker at lægge et bruger
orienteret og -inddragende aspekt til sin udviklingsproces.
Målgruppe
Fagpakken henvender sig til it-produkt, software- og service-udviklere og designere, der ønsker at tilføje brugeroplevelse
til deres produkter og services.
Periode
1. september 2022 – 31. januar 2023
Ansøgningsfrist
1. juni 2022. Efter ansøgningsfristen er du velkommen til
at kontakte universitetet for eventuelle ledige pladser.
Pris
21.000 kr.
Udbyder
Aalborg Universitet
Faglig vejledning:
Lektor Mette Skov
E-mail: skov@ikp.aau.dk
Tlf.: 2921 8328
Praktisk vejledning:
Studieadministrativ koordinator Pia Maria Thorsen
E-mail: pthorsen@ikp.aau.dk
Tlf: 9940 3103




“Jeg valgte først og fremmest fagpakken for at få et større
indblik i fagområdet. I mit arbejde var vi ofte tilbøjelige til at
tænke data og forretningsbehov først, når der skulle laves
en ny løsning. Men fagpakken åbnede op for et nyt mindset
omkring designprocessen og præsenterede os for konkrete
værktøjer til, hvordan og hvornår vi med fordel kan inddrage
brugerne.
Noget at det bedste ved fagpakken var derfor også, at
den var tilrettelagt, så man kunne bruge sin egen case i
eksamensopgaverne gennem hele forløbet, hvilket var en
stor fordel i forhold til at implementere de lærte metoder og
teorier direkte i ens arbejde.”

Tenna Eliasen,
Webkonsulent, Aarhus BSS
Kommunikation og Eksterne Relationer,
Aarhus Universitet

Læs mere og tilmeld dig her:
https://bit.ly/35ct03q

– 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.
FAGPAKKE
inden for linjen

FAGPAKKE
inden for linjen

VALGFRI
FAGPAKKE

MASTER
PROJEKT
inden for linjen

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

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 marts 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

