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Er du uddannet inden for
samfundsvidenskab
eller humaniora?

Vil du lede og organisere
nye dataindsatser i
din organisation?
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EN DATAVERDEN MED NYE
MULIGHEDER OG UDFORDRINGER
I løbet at det seneste årti har din organisation fået adgang
til utallige nye datakilder, der kan bruges til at forstå jer
selv og jeres omverden. Det gælder inden for stort set alle
humanistiske og samfundsfaglige jobfunktioner.
• A
 rbejder du med brugeranalyse, kan du f.eks. bruge machine
learning til at finde mønstre i den måde, interressenter eller
borgere taler om din organisation eller virksomhed på nettet.
• Arbejder du med HR kan du f.eks. bruge automatiseret
tekst-analyse til at få et rigere billede af, hvordan
medarbejderne opfatter organisationen og deres
dagligdag.
• Arbejder du med markedsføring, kan du f.eks.
bruge clustering-metoder til at forstå nye
segmenter og præferencer hos dine kunder.
• Arbejder du med organisatorisk læring, kan
du f.eks. bruge netværksanalyse til at få et
overblik over, hvordan forskellige medarbejdere
samarbejder og deler viden.
At omsætte sådanne muligheder til vedvarende
strategisk forandring er dog ikke uden udfordringer.
Planlægningen af robuste dataprocesser kræver medarbejdere, der både forstår det analytiske, politiske, etiske
og strategiske niveau omkring dataficering. Der er behov for
helhedstænkende dataledere.

DIT NÆSTE SKRIDT
PÅ KARRIERESTIGEN?
Skal du skabe værdi eller omstilling i din organisation med
hjælp fra nye data? Er du motiveret til at supplere dine
faglige kompetencer med et teoretisk og praktisk indblik i en
ny dataverden?
På Aalborg Universitets nye Master i Datadrevet
Organisationsudvikling får du:
•K
 onkrete analytiske værktøjer til at forstå og
kortlægge datamuligheder og dataudfordringer
i din organisation.
•H
 ands-on erfaring med nye analyseteknikker
som machine learning, netværksanalyse,
semantisk analyse og datavisualisering.
•M
 etoder til udvikling og afvikling af interventioner
i din organisation med afsæt i nye dataformer.
• Kompentencer til at vurdere dataetiske spørgsmål i
forbindelse med nye opgaver.
På uddannelsen vil du møde den ekspertise inden for digitale
metoder, programmering, etik og analyse, der gør dig i stand
til at gennemføre datadreven organisationsudvikling.
KONTAKT
Lektor Anders Koed Madsen, Institut for Kultur og Læring
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Telefon: 6128 7747, email: akma@hum.aau.dk

STUDIETS OPBYGNING
1. semester
KORTLÆGNING AF ORGANISATIONENS DATASITUATION
Her får du udvidet dit teoretiske og tekniske vokabular, så du kan sætte
din organisation i relation til aktuelle debatter om f.eks. kunstig
intelligens, evidens og overvågning. På første semester arbejder du med
teknikker til at kortlægge organisationens datasituation.
2. semester
PRAKTISK ERFARING MED DATAINTENSIVE ANALYSETEKNIKKER
Du får hands-on erfaring med populære teknikker som machine learning,
netværksanalyse og data-visualisering. Du får et indblik i de forskellige teknikkers muligheder og begrænsninger gennem deltagelse i et data-sprint,
hvor du – og en kollega - arbejder praktisk med et selvvalgt datasæt.
3. semester
FORANDRING AF ORGANISATIONENS DATAARBEJDE

4. semester
MASTERPROJEKT
Her udarbejder du den afsluttende opgave. Du fokuserer på de aspekter
af dit arbejde på de første tre semestre, som du mener kræve en dybere
analyse.
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Med forbehold for ændringer.

Her skal du gennemføre et konkret forandringsprojekt i din organisation.
Du identificerer strategiske muligheder og udvikler metoder til at samle
de rigtige akører omkring dit projekt.

