Kandidatuddannelsen i It, kommunikation og organisation – cand.it. (ITKO)
Kandidater, der får it til at skabe værdi for organisation og forretning
Kandidater fra uddannelsen It, kommunikation og organisation er uddannet til at få it og forretning til
at smelte sammen.
De har indsigt i de muligheder, som teknologien giver for udvikling og innovation i både private og
offentlige organisationer, og forståelse for de forandringer, som implementering af it-løsninger
medfører. Derfor kan de fungere som katalysatorer for øget udnyttelse af it i virksomheden og som
bindeled mellem de mange parter, der involveres i et it-projekt.
Kandidater fra It, kommunikation og organisation kan for eksempel arbejde med:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Forretningsudvikling med it
Integration af it i processer i både produktions- og servicevirksomheder
Implementering af it-systemer
It i innovationsprocesser
It-projektledelse
Udvikling af it-strategi i samspil med forretningsstrategi
Digitaliseringsprojekter og -strategier
It-konsulentopgaver
Analyse af data

Teori, metode og praktisk erfaring
På den toårige kandidatuddannelse får de studerende teoretisk viden om samspillet mellem it,
kommunikation og organisation. Desuden får de erfaring med praktisk problemløsning på både
teoretisk og metodisk grundlag, fordi de flere gange i løbet af studiet arbejder med en konkret
problemstilling i samarbejde med en virksomhed.
Det betyder, at kandidaterne har indsigt i, hvordan it anvendes i organisationer, og hvilke
problemstillinger det kan medføre i praksis. Alle eksamensprojekter er gruppebaserede, så de
studerende opnår stor erfaring i teamwork og projektarbejde med fast deadline.
De fag, de studerende har haft, er f.eks.:
−
−
−
−
−
−
−

Projektledelse og kravspecifikation
Systemudvikling og databaser
Integreret markedsføring
Kvalitative og kvantitative metoder
Organisations- og ledelsesformer
Business analytics
Digital business

Kandidatuddannelsen i It, kommunikation og organisation optager studerende fra mange forskellige
bacheloruddannelser, og kandidaterne har derfor en individuel it-faglig profil.
Vi giver dem vores varmeste anbefaling.
For yderligere information om uddannelsen se http://kandidat.au.dk/informationsteknologi/ eller
kontakt undertegnede på sdm@mgmt.au.dk eller tlf. 87165023.
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