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Digitalisering er allestedsnærværende 

•



IT i samfundet og 
virksomheder

• Øget digitalisering af samfundet, den offentlige sektor og 
virksomheder

• IT kan forandre hele brancher og vende op og ned på 
konkurrencesituationen

• IT som en væsentlig del af organisationens 
forretningsgrundlag – f.eks. en bank

• Investeringer i IT fylder til stadighed mere og mere på 
udviklingsbudgetterne, og investeringerne skal gerne give 
værdi!



IT i samfundet og 
virksomheder

Men det går ikke altid som forventet!  

- Brudte illusioner 
- IT skandaler
- Modstand mod forandring
- samarbejdet mellem it og forretningsorganisationen er vigtig men også vanskeligt

Cand IT er en organisations- og forretningsorienteret IT 
uddannelse

Vi optager studerende fra både Samf, Hum og Tek.Nat. – men også studerende 
fra andre uddannelser. Alle ansøgere bliver fagligt vurderet! 



• At tilgodese samfundets behov for højt kvalificerede tværfaglige 
kandidater der kan skabe værdi ved hjælp af IT

• At tilgodese virksomheder og organisationers behov for 
medarbejdere der kan være bindeleddet mellem forretningen og 
it

• Uddannelsen er designet i samarbejde med erhvervslivet



4 jobprofiler: 

1. Forretningsanalytikere og digitaliseringskonsulenter 
2. It-projektledere 
3. It-ledere i offentlige og private virksomheder
4. Forskning i digitalisering og it-ledelse

”Når jeg sidder med meget teknisk 
skolede typer, så kan jeg være bindeled 
mellem dem og vores CBS-typer” 

”Jeg er en der både kan tale forretningssproget 
og it-sproget. Jeg er ikke specialist i at 
programmere, men kan fortælle programmøren 
hvad han skal lave. Og kan samtidigt fortælle 
ledelsen hvad der skal ske”



Studiets opbygning

1: Informationssystemer og organisationer
2: Procesdesign og værdiskabelse gennem IT 
3: Ledelse af IT-udvikling
4: Speciale 



• Uddannelsesoversigt:

1. semester 2. semester 3. semester 4.semester

Informationssystemer & 
organisationer

Procesdesign & 
værdiskabelse gennem it

Ledelse af it-udvikling Speciale

KURSER (+ Teambuilding)

IT systemdesign og programmering i 
praksis

It-baseret forbedring af 
organisatoriske processer

Ledelse af it-udvikling
- It-projektledelse
- outsourcing af it-
udviklingsprojekter

Udarbejdelse af 
specialeafhandling

Informationssystemers rolle i 
organisationer

Design af it-baserede 
løsninger

Valgfag, fx:
Digital Transformation 
Datadrevet 
organisationsudvikling 

Ledelse af informationssystemer:
- Alignment
- Strategi
- Governance

Implementering af it-
baserede løsninger

PROJEKTER

Informationssystemer i 
organisationer

Procesdesign & 
værdiskabelse gennem it

Forskningsmetode & faglig 
fordybelse

Specialeafhandling

Uddannelsesindhold





Vision

Dimittender i job

• Vores dimittender får arbejde.
• Mere end 1/3 får job, inden de er færdige med 

studiet.
• Og det er spændende og fagligt relevante 

jobs…



Vision

Eksempler på jobtitler og virksomheder for de 
seneste årgange

• Business IT Graduate, Novo Nordisk
• Management Consultant, Implement Consulting Group 
• Business Development Manager, TDC
• Analytiker, Accenture
• Digitaliseringskonsulent, Aalborg Kommune
• Security Consultant, NTT Data Business Solutions, Nordics 
• Lean Consultant, Danske Bank 
• Technical Sales graduate, IBM 
• Project Portfolio Manager, Neas Energy A/S
• IT Management Consultant, Deloitte Consulting



Vision

Eksempler på jobtitler og virksomheder fra de 
seneste årgange

• Product Manager, KMD
• Digitaliseringskonsulent, Frederikshavn Kommune
• Project Manager, DAHL Advokatfirma
• Project Manager, Telenor
• Junior Consultant, LEGO Group
• Technical Project Manager, Region Midtjylland
• Procesekspert, Dansk Supermarked Group
• IT Project Manager, Københavns Kommune
• Information Technology Operations Specialist, Nykredit
• IT Projektleder, Nordjyllands Trafikselskab



Skriv, ring eller spørg studiekoordinatoren
Jeppe Agger Nielsen, PhD, Professor
Studiekoordinator
Mail: agger@dps.aau.dk
Kontor: Fibigerstræde 3, lokale 94

ELLER

Maja Sønderby Neve
Team Digitalisering  
ITL@digitalisering.aau.dk

Studenterstudievejledning: admsamf-studvejl@dps.aau.dk

NB: I februar 2023 holder vi intro til uddannelsen, hvor du kan høre tidligere studerende 
fortælle om uddannelsen. Der vil komme indbydelse på bl.a. vores Facebook side. 

mailto:ITL@digitalisering.aau.dk
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