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MASTER I SOFTWARE 
ENGINEERING 

Fra arkitektur og domænespecifikke 
sprog til avanceret og kontinuerlig 
systemudvikling.
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MASTER I  
SOFTWARE ENGINEERING
Som udvikler skal man hele tiden være på forkant med udviklingen. Men det er 
lige så vigtigt at have det teoretiske grundlag på plads, så man kan træffe de 
rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Det er det, der adskiller en god 
udvikler fra alle de andre.

Teoretisk overbygning med erhvervsfaglig fordybelse
Master i Software Engineering er for ambitiøse udviklere, der søger en teoretisk 
overbygning på den praktiske erfaring med softwareudvikling. På den ene side 
får du kendskab til de nyeste teorier og principper, der giver dig et stærkere 
fundament, når du træffer beslutninger i en udviklingsproces. På den anden 
side får du erhvervsfaglig fordybelse på højt niveau, hvor du reflekterer over og 
udfordrer din egen tilgang til softwareudvikling, fordi du i uddannelsen bliver 
tvunget ud af hverdagen og ned i det faglige stof.

Fra arkitektur til continious software engineering
Du får kendskab til den nyeste teori, paradigmer, tilgange og metoder på 
forskellige niveauer inden for softwareudvikling. På uddannelsen udforskes 
områder som softwarearkitektur, softwareudviklingsprocesser, kvalitetssikring, 
konfigurationsstyring, domænespecifikke sprog og enterprisearkitektur. 

Du bliver således hurtigt i stand til at udvikle innovative tekniske koncepter og 
løsninger, der svarer til brugerens behov, og som lever op til organisationens og 
ledelsens krav.

Uddannelsen er for dig, der allerede er en erfaren software- og systemudvikler, 
men som ønsker at styrke din faglige viden på et højt akademisk niveau. 
Du ønsker fx at skabe dig en professionel og faglig karriere med fokus på det 
tekniske lederskab og ansvar for udvikling. Vi ved, at du allerede er på forkant 
med udviklingen, og derfor bliver du også undervist i de nyeste principper og 
teorier bag udviklingen. 

Du er fx:  

• softwarearkitekt
• databaseekspert
• systemkonstruktør
• programmør
• softwareudvikler
• systemudvikler
• softwareingeniør
• it-arkitekt
• it-konsulent
• underviser mv.
 
Læs mere om adgangskrav  
og optagelse på side 18-19.

DIG
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”Kurser kan man næsten altid tage, 
men det er sværere at blive uddannet 
i det, der gør, at man træffer den 
rigtige beslutning. At man vælger 
den rigtige model, udviklingsmodel 
eller teknik. Det kræver en vis dybde, 
og at man kommer længere rundt 
i stoffet, hvis man skal have den 
forståelse. Det er det, man får på en 
masteruddannelse.”

 
Morten Egelund Rasmussen 
Studerende på Master i Software Engineering 
Softwareudvikler hos Systematic A/S



98

HØJE KRAV TIL  
SOFTWAREUDVIKLERE 
 
Udviklingen inden for it stiller store krav til jobbet som softwareudvikler. 
Leveringen af software-as-a-service vil ændre både udviklingsprocessen 
og udviklingsomgivelserne, man taler her om continuous software 
engineering. Sikkerhed skal også betragtes som en naturlig del af 
softwareudvikling og tænkes ind helt fra starten, ligesom teknologi 
relateret til big data og adgang til open data giver helt nye muligheder.

Tilpasning af software i kontinuerlig udviklingsproces
It handler mindre og mindre om de enkelte applikationer og projekter og 
mere og mere om at bruge tilpassede softwareprodukter som en del af 
it-infrastrukturen. Specielt inden for den finansielle industri skal software 
understøtte serviceinnovation i lige så høj grad, som den skal forsyne og 
analysere services.

Der findes ikke længere en proces, et sæt metoder eller en teknik, 
der passer til alle situationer. Softwareudviklere skal derfor have det 
nødvendige overblik og viden til at tilpasse teknikker, metoder og 
værktøjer til den enkelte situation i en kontinuerlig udviklingsproces.

VÆRDIEN AF EN MASTER I  
SOFTWARE ENGINEERING
På uddannelsen får du det teoretiske fundament til at gå kvalificeret ind i 
faglige diskussioner i professionelle sammenhænge og forstå situationer  
fra andre perspektiver. Du får:
 
• styrket din faglighed og evnen til at træffe beslutninger.
• kendskab til nyeste forskningsbaserede teorier, tilgange og metoder.
• metoder og teknikker til at designe udviklingsprocesser, udviklingsmodeller 

og softwarearkitektur.
• erfaringsudveksling med studerende fra andre virksomheder og brancher. 
• evnen til at sætte teknisk design ind i et bredere perspektiv.
• evnen til at se problemstillinger fra flere vinkler.
• teorier og værktøjer til at udnytte it til forretningsudvikling.

Efter uddannelsen er du derfor i stand til at:

• designe og analysere software- og systemarkitektur.
• bruge avancerede tekniske udviklingsmetoder og domænespecifikke 

programmeringssprog i design af software.
• lede og kvalificere udviklingen, når nye metoder og processer skal 

implementeres såsom kontinuerlig softwareudvikling.
• vurdere principperne bag de nyeste teknologier og metoder.
• komplementere dine tekniske evner med områder som big data, sikkerhed 

og udvikling af mobilapplikationer.
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TILPASSET FULDTID  
OG FAMILIELIV 
 
Master i Software Engineering er et deltidsstudie, der er skræddersyet, så det 
er muligt at passe både fuldtidsarbejde og familie ved siden af studiet. Det 
anbefales at tage uddannelsen på to år, men det er muligt at tage uddannelsen 
over flere år og derved fordele både personlige og økonomiske ressourcer over 
op til seks år. 

Du skal regne med at bruge cirka 10-12 timer om ugen per kursus af 7,5 ECTS 
(inkl. undervisning), men arbejdsbelastningen varierer afhængig af, hvordan 
kurset er planlagt. I perioder vil arbejdsbyrden være mere koncentreret fx 
omkring eksamen. 

Du får en høj grad af valgfrihed og kan i vid udstrækning sammensætte det 
studieforløb, der passer til dine behov, ønsker og arbejdssituation. Har du 
spørgsmål til kurser, sammensætning eller studieforløb, er du altid velkommen  
til at kontakt studievejledningen. Se kontaktinformation side 23.

Maja Grubbe Hildebrandt
Studerende på Master i Software Engineering 

Softwareudvikler hos Theilgaard Mortensen A/S
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STUDIEFORLØB
Master i Software Engineering er et deltidsstudie på to til seks år (60 ECTS) og 
består af fire obligatoriske kurser, to valgfrie kurser og et masterprojekt. Alle 
kurser i løbet af uddannelsen er på 7,5 ECTS, og du vælger selv om du vil tage 
et eller to kurser per semester. 

Avanceret teknisk design til fremtiden
Tekniske kurser som softwarearkitektur, avanceret systemudvikling og 
domænespecifikke sprog står i centrum af uddannelsen, fordi den fokuserer 
på at ruste dig til at løse aktuelle og fremtidige opgaver, der kræver avanceret 
teknisk design.  

 
Kontinuerlig softwareudvikling med blik for strategi
Du lærer også om proces og værktøjer relateret til kontinuerlig 
softwareudvikling, som kvalificerer dig til at udvikle innovative 
brugerorienterede tekniske koncepter og guide andre i implementeringen af 
disse koncepter. Og endelig skal du som master kunne relatere det tekniske 
design til forretningsorganisationen og dens it-arkitektur og strategi.

Når du har afsluttet uddannelsen, får du titlen Master i it, software engineering 
eller på engelsk Master of IT, Software Engineering. ACE Denmark har 
akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse.

 
UNDERVISNINGEN
Undervisningen er en kombination af forelæsninger, øvelser, præsentationer og 
gruppearbejde. Ud over underviserens teoretiske og faglige viden trækkes der 
også på de studerendes egne erhvervserfaringer. I undervisningen vil du derfor 
få mulighed for at inddrage konkrete udfordringer fra dit arbejde.  

Forskningsbaseret på højt niveau
Undervisningen er forskningsbaseret og foregår på et højt akademisk niveau 
med inddragelse af eksterne undervisere med stor praktisk erfaring. Netop 
denne erhvervsnære læringspraksis giver IT-Universitetets uddannelser et godt 
renommé i erhvervslivet.  

Fokus på erhvervserfaring
De studerende kommer fra såvel offentlige som private virksomheder og 
bidrager sammen med underviseren til en dynamisk og nuanceret forståelse 
af teori og praksis. Sammensætningen af studerende kan desuden udvide dit 
netværk i branchen.
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STUDIETS OPBYGNING 
 

* På itu.dk og på siden om valgfrie kurser kan du læse om kurser, der er særligt 
relevante for uddannelsens profil. Modulet kan også benyttes til et selvstændigt 
projekt. De valgfri kurser kan slås sammen til en samlet studieaktivitet på 15 
ECTS point.

OBS. Studiestrukturen kan ændre sig, da ikke alle kurser udbydes hvert semester.

OBLIGATORISKE KURSER 
 
Softwarearkitektur (7,5 ECTS point) 
Kurset introducerer til grundlæggende softwarearkitektur. Du får viden om 
principper og guidelines for design af softwarearkitektur, arkitekturstil, mønstre 
og konstruktion. Du lærer at identificere og tilgå kvalitetsmæssige attributter på 
arkitekturniveau. Kurset forløber som ugentlig undervisning i efteråret. 

Enterprisearkitektur (7,5 ECTS point) 
Kurset giver en grundig indføring i enterprisearkitektur (forretnings- og it-
arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Du 
kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra 
strategisk planlægning til konkret arkitekturarbejde og praktisk udførelse. 
Kurset forløber som weekendseminar i både efterår og forår. 

Avanceret systemudvikling (7,5 ECTS point) 
Kurset henvender sig til erfarne softwareudviklere, og målet er at gøre 
deltagerne i stand til at evaluere og sammenligne forskellige tilgange 
til at udvikle software. Deltagernes erfaring bliver brugt til at udfordre 
forskningsresultater og diskutere muligheder. Kurset forløber som ugentlig 
undervisning i foråret. 

Domænespecifikke sprog (7,5 ECTS point) 
Kurset lærer dig at arbejde med software på en abstrakt og semi-automatiseret 
måde. Du vil blive introduceret til moderne modeling teknologi efterhånden, 
som vi navngiver og udforsker en række teknologier i dette felt. Kurset forløber 
som ugentlig undervisning om aftenen i efteråret. 

1. semester Enterprisearkitektur
7,5 ECTS

Softwarearkitektur
7,5 ECTS

2. semester Avanceret 
systemudvikling
7,5 ECTS

Valgfrit kursus*
7,5 ECTS

3. og 4. semester Domænespecifikke 
sprog
7,5 ECTS

Valgfrit kursus*
7,5 ECTS

Afsluttende masterprojekt
15 ECTS
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VALGFRIE KURSER
 
Studerende på Master i Software Engineering har meget forskellige behov for 
specialisering. Derfor er valgfagene inddelt i faglige områder. På itu.dk kan du 
finde kurser og sammensætte den specialisering, som passer dig bedst.

Configuration Management og continuous software engineering
Dette faglige område har fokus på at automatisere konfigurationsstyring, teste 
automation og automatisere implementering. Du får både teknisk forståelse og 
hands-on værktøjer til at understøtte automatisering af implementering, og vi 
diskuterer implikationerne for en udviklingsproces.

Databaser, Big Data og Business Intelligence
Open data og dataintegration giver nye muligheder for at understøtte 
dataintensive virksomheder, men kræver samtidig ny teknik og nye værktøjer. 
Afhængig af din erfaring udvælger du de kurser, som bedst giver dig enten en 
solid teknisk base eller bygger videre på din erfaring med de nyeste værktøjer 
og teknikker.

Mobile Apps og Pervasive Computing
Softwareservice udbydes ofte både til internet og mobiler. Kurset, Mobile 
App Development, giver dig konceptuel forståelse og viden om nutidige 
frameworks. Den viden kan suppleres med en teoretisk vinkel på distribuerede 
systemer eller design af pervasive computing systems.

Cybersikkerhed 
Sikkerhed eller mangel på samme er en helt central udfordring - særligt 
inden for sundhedssektoren, statslige tjenester og den finansielle sektor. IT-
Universitetets forskning har fokus på området og har udviklet et sæt kurser, der 
adresserer design af sikkerhed fra et praktisk og teoretisk perspektiv. 
 

SAMARBEJDE MED KU OG CBS
Studerende på Master i Software Engineering kan udover de obligatoriske og 
valgfrie kurser på IT-Universitetet også vælge udvalgte kurser udbudt af:

Københavns Universitet:
• IT Innovation and Change
• Computer-Supported Cooperative Work

Copenhagen Business School:
• Social Media Management
• IT Manager as Business Leader

Læs mere om samarbejdet og kurserne på itu.dk/master/software

MASTERPROJEKT
Du kan starte masterprojektet allerede på tredje semester eller vente til 
fjerde semester. Vælger du at starte på tredje semester, læser du to kurser 
sideløbende. Venter du med at skrive masterprojekt til fjerde semester, har 
du færdiggjort alle dine kurser forinden. Derved bestemmer du selv, om du 
vil bruge et eller to semestre på masterprojektet. Det kan også afhænge af 
udbuddet af valgfrie kurser på det enkelte semester.

Masterprojektet indledes med et seminar om problemformulering, 
metoder, krav og forventninger til projektet. Herefter skal du aflevere din 
problemformulering og får på baggrund af den tildelt en vejleder. 

Masterprojektet afsluttes med et mundtligt forsvar i slutningen af fjerde 
semester. Der afsluttes med en dimissionsfest på IT-Universitetet. 
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ADGANGSKRAV
 
For at blive optaget på masteruddannelsen skal du minimum have en 
mellemlang videregående uddannelse efterfulgt af to års erhvervserfaring. 
Fx giver følgende uddannelser adgang: 

• Universitetsbacheloruddannelse
• Professionsbacheloruddannelse
• Kandidatuddannelse
• Bacheloruddannelse
• Diplomuddannelse i IT
• HD-uddannelse
• eller en tilsvarende uddannelse. 

Læs mere om adgangskrav på itu.dk/master/software 

 
Opfylder du ikke adgangskravet?
Har du ikke en mellemlang videregående uddannelse, men derimod 
en kort videregående uddannelse fx datamatiker, multimediedesigner 
eller en anden akademiuddannelse? Så kan du søge om optagelse 
på kvalifikationsforløbet, som opkvalificerer dig til at tage en 
masteruddannelse det efterfølgende semester. 

Læs mere på itu.dk/master/kvalifikation

  
PRIS OG ANSØGNINGSFRIST
Nogle masterstuderende får deres uddannelse helt eller delvist betalt af deres 
arbejdsgiver, mens andre betaler selv. Du betaler løbende (før semesterstart) 
for de kurser, du har tilmeldt dig. Der skal også påregnes en udgift til 
undervisningsmaterialer. På kurser, der undervises i weekenden, er forplejning 
medregnet i prisen.

Samlet pris (60 ECTS)  85.000 kr. 
Pris for obligatoriske kurser (7,5 ECTS)  10.625 kr. 
Pris for valgfrie kurser (7,5 ECTS)  10.625 kr.
Pris for afsluttende masterprojekt (15 ECTS) 21.250 kr.
 

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist to gange årligt: 
1. december 2015 (studiestart ultimo januar)
1. juni 2016 (studiestart ultimo august)

I tilfælde af ledige pladser efter ansøgningsfristen, annonceres en ny 
ansøgningsfrist på itu.dk

Du søger om optagelse via itu.dk/master/software
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ADVISORY BOARD
Master i Software Engineering bliver udviklet i tæt samarbejde med 
erhvervslivet. Advisory Board for Master i Software Engineering består af:

“Som it-udvikler skal man mere end bare holde sig opdateret. Hvis man vil 
udvikle sig som medarbejder, er det væsentligt også at tage uddannelse på 
et højere teoretisk niveau. Og netop kombinationen af professionel erfaring 
med softwareudvikling og uddannelse på højt niveau er meget værdifuld 
for os som virksomhed, fordi vi både får erfaring og ny viden i samme 
person. En Master i Software Engineering sikrer ikke kun, at medarbejderne 
er opdaterede på ny viden, den giver dem også en ny ramme at tænke 
softwareudvikling i. Medarbejderne får mulighed for at reflektere over, 
hvorfor de gør, som de gør, og dermed mulighed for at ændre indarbejdede 
vaner, samt tilegne sig nye værktøjer og metoder. Uddannelsen giver 
medarbejderne nye måder at tænke softwareudvikling på, hvilket genererer 
nye arbejdsmetoder og rutiner. Den bevidsthed giver afkast i form af højere 
kvalitet i løsningerne og større jobtilfredshed.”

Kirsten Nielsen 
Formand for Advisory Board for Master i Software engineering, 
Programme Manager og Talent Pipeline Manager, Nordea 

Kirsten Nielsen  
(formand), Programme Manager, Talent 
Pipeline Management, Nordea  

Anders Ishøy-Rasmussen,  
Systems Architect, Teledyne-Reson  

Kenn A. Thisted,  
IT service-ejer/Agil Udvikling & Test, 
IT Arkitektur & Metode, Topdanmark 
Forsikring A/S  

Søren Aggerholm,  
Program Manager, Systematic A/S

Morten Marquard,  
Founder and CEO, Exformatics 

Winn Nielsen,  
Enhedschef, Bydata, Teknik- og 
Miljøforvaltningen, Københavns 
Kommune  

Steen Brahe,  
Founder and Consultant, Inexcel  

Thomas Qvist,  
CTO, cBrain A/S  

Anders Kirkeby,  
Head of Technical Product Management, 
SimCorp  

Carsten Lind,  
Sektionschef, Region Hovedstaden, 
Center for It, Medico og Telefoni
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OM IT-UNIVERSITETET
IT-Universitetet er et selvstændigt, dansk universitet, som blev oprettet i 1999. 
IT-Universitetets uddannelser og forskning bygger på en tværfaglig forståelse 
af it. Der er indskrevet 2.600 studerende på universitetet. 

Universitetet har forskningsgrupper, der arbejder med at identificere og 
udvikle innovativ kommunikation, computerspil, forbedre it-design, it-
teknologier og softwareudvikling. Meget af denne forskning foregår i 
samarbejdsprojekter med deltagere fra industrien, den private sektor og 
førende internationale forskere.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 
Vi besvarer mails alle hverdage og svarer selvfølgelig på alle 
henvendelser, så hurtigt vi kan. 

STUDIEVEJLEDNINGEN
Har du spørgsmål til studiets opbygning, valg af kurser,  
karrieremuligheder m.m., er du velkommen til at kontakte   
studievejledningen på e-mail: studievejledningen@itu.dk eller:  

Telefonisk henvendelse  Personlig henvendelse
Telefon:   +45 7218 5240 Lokale: 3D05 og 3D07
Mandag til fredag:  10-11 Mandag til fredag: 11-14
Vi holder lukket torsdag  Vi holder lukket torsdag

STUDENT AFFAIRS AND PROGRAMMES
Henvendelser af mere studieadministrativ karakter angående indskrivning, 
tilmelding, merit og dispensation skal rettes til Student Affairs and 
Programmes på sap@itu.dk eller: 

Telefonisk henvendelse  Personlig henvendelse
Telefon: +45 7218 5205 Lokale: 3A40 og 3A42
Mandag til fredag: 10-12 Mandag til fredag: 12-14
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STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN
Telefon: 7218 5240
studievejledningen@itu.dk

TILMELDINGSFRISTER
1. juni 2016 (studiestart ultimo august)
1. december 2015 (studiestart ultimo januar)

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

ITU.DK

Marts 2016


