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Hvis du gerne vil sikre bedre oppetid, hurtigere performance og lettere vedligeholdelse af dine 
softwaresystemer, så har det stor betydning, hvordan du designer din softwarearkitektur.  
Fagpakken Softwarearkitektur i praksis tilbyder dig et katalog af teknikker, som du straks kan  
tage i anvendelse til at gøre arbejdet med softwarearkitektur lettere. 

Udbytte
Med fagpakken Softwarearkitektur i praksis bliver du fortrolig 
med centrale begreber og problemstillinger inden for software-
arkitektur samt med teknikker til analyse, design og evaluering 
af softwarearkitektur. Vi arbejder med konkrete metoder og 
teknikker til dokumentation, arkitektur-evaluering, software-
udvikling baseret på arkitektur samt taktikker til opnåelse af de 

ønskede kvaliteter i systemerne. Det gælder både i forhold 
til evaluering af og forslag til udvikling af ny arkitektur samt 
refaktorisering af allerede eksisterende arkitektur. Samtidig får 
du indblik i den nyeste udvikling inden for softwarearkitektur, 
performance engineering, arkitektur erosion, container tekno-
logi og micro-service arkitekturer. 

Opnå bedre oppetid, hurtigere performance  
og lettere vedligeholdelse
Læs fagpakken: Softwarearkitektur i praksis

“�Jeg�valgte�fagpakken�for�at�få�nogle�flere�konkrete�værktøjer�og�
en�mere�teoretisk�og�refleksiv�vinkel�på�mit�arbejde�med�software
arkitektur�–�og�det�fik�jeg�bestemt.�Undervejs�arbejdede�vi�blandt�
andet med 3+1-modellen, som går ud på, hvordan man kan 
 visua lisere og præsentere sin softwarearkitektur, og vi var også 
inde på, hvordan man kan dokumentere og udvikle ny arkitektur. 
Derudover arbejdede vi også med quality attributes, altså hvilke 
evner en software har. Fagpakkens indhold var virkelig brugbar, i 
dag bruger jeg  meget af det jeg lærte i mit arbejde hos Energinet.”

MARTIN SCHMIDT
Software Engineer ved Energinet
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Indhold
Fagpakken består af tre enkeltfag:
● Grundlæggende softwarearkitektur
● Avancerede emner i softwarearkitektur
● Softwarearkitektur – forsknings- og udviklingsprojekt

Emner i undervisningen er bl.a:
●  Begrebsapparat og arkitekturbeskrivelse – herunder  

viewpoints, kvalitetsattributter og dokumentation
●  Arkitekturdesign og udvikling – herunder taktikker,  

arkitektur patterns, performance engineering, prototyping  
og simulation, virtualisering

●  Arkitekturevaluering og arkitektur rekonstruktion
●  Best practices, teknikker og værktøjer – til container  

teknologi, DevOps, og microservice arkitekturer.

Undervisningen�er�bygget�op�omkring�seminarer�og�praktiske�
projekter. Hele det sidste enkeltfag er et større projektforløb, 
hvor du kommer til at anvende og evaluere de lærte begreber, 
teknikker og metoder i en konkret softwarearkitektur – f.eks. fra 
din egen arbejdsplads. 

Målgruppe
Softwarearkitekter, softwareudviklere samt projekt- og mellem-
ledere på udvikling af større it-systemer.

Adgangskrav
Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse 
i datalogi, ikt-ingeniør eller tilsvarende samt efterfølgende to års 
relevant erhvervserfaring. Har du ikke en af de adgangsgivende 
uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurde-
ring.

Fagansvarlig og underviser
Henrik Bærbak Christensen, lektor ved Institut for Datalogi på 
Aarhus�Universitet.�Forsker�blandt�andet�i�eksperimentel�soft-
warearkitektur med fokus på pålidelighed og tilgængelighed.

Periode
23.10.20 - 30.06.21

Datoer for undervisning
23.10.20 10.02.21 16.04.21
06.11.20 26.02.21 07.05.21
27.11.20 19.03.21 21.05.21

Sprog
Dansk

Pris
21.000 kr. Hertil kommer udgifter til litteratur.

Udbyder og undervisningssted
Aarhus�Universitet�
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N

Ansøgningsfrist
1. juni. Efter ansøgningsfristen er du velkommen til at kontakte 
universitetet for at høre om eventuelle ledige pladser.

Kontakt
Faglig vejledning: 
Lektor Henrik Bærbak Christensen 
E-mail: hbc@cs.au.dk, Telefon 2165 8252
 
Praktisk vejledning:
Aarhus�Universitet,�ST�Uddannelse
E-mail: evu.st@au.dk, Telefon: 8715 2821

Master i it
Softwarearkitektur i praksis er en selvstændig fagpakke på 
Masteruddannelsen i it, linjen i softwarekonstruktion. Den kan 
gennemføres som et enkeltstående forløb, eller du kan lade  
den indgå i en fuld uddannelse til Master i it.

Scan og læs om fagpakken.


