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Master i it
På Aarhus BSS fokuserer vi på koblingen mellem forretning og it. Som it-leder eller -medarbejder får 
du styrket dine ledelsesmæssige og faglige kompetencer inden for it-udvikling og strategisk udnyt-
telse af it. 

HVEM TAGER UDDANNELSEN?

UDDANNELSESSAMARBEJDE

 » skabe koblinger mellem it og forretning  
samt at implementere it-systemer. 

 » sikre udvikling og udnyttelse af nye          
it-teknologier.

 » organisere, lede og gennemføre it- 
udviklings- og implementeringsprojekter.

 » arbejde struktureret med it-strategier  
og implementere dem.

 » skabe sammenhæng mellem virksomheds- 
arkitektur og forretningsmodel.

 » bidrage til at sikre strategisk udnyttelse     
af it, så I opnår jeres forretningsmål.

PÅ UDDANNELSEN
LÆRER DU AT

DIN ARBEJDSGIVER FÅR EN  
MEDARBEJDER, DER KAN

            Uddannelsen klædte mig på til at arbejde med it og til at kunne navigere i det på  
lederniveau. Jeg har bl.a. brugt min viden fra uddannelsen til at formulere en digitaliserings-  
strategi for Sydbank.”“
Jacob Flohr Kristiansen, 
It-direktør, Sydbank

Vi udbyder Master i it sammen med Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og It-vest. Uddan-
nelsen har tre linjer: Organisation, Softwarekonstruktion samt Interaktionsdesign og multimedier.  
Vi tilbyder fagpakker inden for linjen Organisation. Man kan kombinere fag fra de forskellige linjer.

Gennemsnitlig 
erhvervserfaring

20 år

73%  
privatansatte

27%  
offentligt ansatte

 

82% mænd
18% kvinder 

Gennemsnitlig 
alder 43 år

3. UDGAVE



UDDANNELSENS STRUKTUR

UNDERVISNING

DET PRAKTISKE

Master i it er bygget op af fagpakker, der består af 1-3 enkeltfag fordelt over et semester. Alle fag-
pakker på masteruddannelsen i it giver 15 ECTS-point. Uddannelsen er fleksibelt opbygget, så du 
enten kan tage enkeltfag, følge en fagpakke som et selvstændigt forløb, eller kombinere fagpakker 
til en hel masteruddannelse, der består af 60 ECTS-point i alt. Det er muligt at tage en fuld Master i it 
på linjen Organisation hos os. Du kan vælge mellem følgende fagpakker: 

På Master i it inddrager vi den nyeste it-forskning i 
undervisningen, som varetages af såvel et dygtigt 
team af vores undervisere som undervisere fra 
andre universiteter og praktikere med kernekom-
petencer inden for de forskellige emner. 

Undervisningen på et semester består primært 
af fire weekendseminarer i Aarhus, der varer fra 
fredag morgen til lørdag middag. Der undervises 
overvejende på dansk, men der indgår litteratur 
på engelsk i pensum.

Fagpakke: 1 semester 
Hele uddannelsen: 2 år 

 

VARIGHED

1. maj 
1. november

(Se hjemmeside
for efteroptag)

ANSØGNINGSFRIST

Enkeltfag: Fra 8.000 kr. 
Fagpakke: Fra 24.000 kr. 

Hele uddannelsen:  
Fra 96.000 kr.

PRIS

            Efter jeg har taget Master i it, er jeg blevet  
skarpere på især forretningsudvikling og udnyttelse 
af it og digitalisering som strategisk løftestang.”“
Heidi Larsen 
Udviklingskonsulent, Næstved Kommune 

STUDIESTART

August  
Januar

YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT: 
bss.au.dk/mit // studentservices.bss@au.dk // 8716 4026

 » Digital Innovation og Digital Transformation 

 » Ledelse af virksomhedsarkitektur

 » It-strategi og organisation

TAG  E N
E F T E R U D DA N N E L S E

P Å  A AR H U S  B S S

B S S . A U . D K

E T N I V E A U  H Ø J E R E

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER

Fagpakke:
1-3 enkeltfag

15 ECTS

Fagpakke:
1-3 enkeltfag

15 ECTS

Fagpakke:
1-3 enkeltfag

15 ECTS

Masterprojekt

15 ECTS


