Informationsbrev #2 – Julnyhet!

Data-driven tjänsteutveckling: Avancerad
utbildning för yrkesverksamma
2020-12-21
Som vi berättat tidigare så har projektet börjat producera kurser och Högskolan i Borås kan nu erbjuda två
kurser inom data science. Kurserna omfattar 2,5 respektive 5 högskolepoäng och genomförs med ca 30%
studietakt. Båda kurserna genomförs på distans och huvudsakligen med flexibla tider, dvs. endast ett fåtal
schemalagda moment.

Kurser i data science
Nedanstående två kurser är nu klara och sökbara på antagning.se. Kurserna riktar sig till yrkesverksamma
och är på avancerad nivå. De har status ”sen anmälan”, vilket gör att alla behöriga som söker kommer att
antas i den ordning man sökt – först till kvarnen gäller alltså!
Är ni intresserade så kasta er på länkarna och sök!
Kurs 1: Data science i praktiken – möjligheter och utmaningar, ger en bred introduktion till området
data science, med fokus på förståelse för de möjligheter och utmaningar som finns.
Öppen för ansökan: 2020-12-21 – 2021-02-08
Datum för kursen: 2020-02-15 – 2020-03-21
Högskolepoäng: 2,5

Läs mer och anmäl dig här: Data science i praktiken: möjligheter och utmaningar
Kurs 2: Data science i praktiken: dataanalys i en verksamhetskontext, ger en fördjupad behandling
av ämnet och innehåller också träning av praktiska färdigheter. Vi fokuserar på två kritiska
framgångsfaktorer:
1. att utforma, genomföra och utvärdera projekt inom data science, utifrån de förutsättningar som finns i en
verksamhet
2. att förstå hur de vanligaste maskininlärningsteknikerna fungerar och kan användas för att besvara olika
frågeställningar i verksamheter
Öppen för ansökan: 2020-12-21 – 2021-03-07
Datum för kursen: 2020-03-22 – 2020-06-06
Högskolepoäng: 5

Läs mer och anmäl dig här: Data science i praktiken: dataanalys i en
verksamhetskontext
Kurserna är anpassade för dig som arbetar heltid och bygger på 100% digitalt deltagande med ett flexibelt
upplägg i små tydliga moduler. Vi erbjuder t.ex. korta inspelade föreläsningar á ca 10 min, digitalt
diskussionsforum, digitala lärobjekt med självtest samt en kortare skrivuppgift där du får tillämpa innehållet
på din verksamhet.
Båda kurserna är på avancerad nivå, vilket innebär att sökande behöver ha en kandidatexamen inom
informatik eller närliggande ämne för att vara formellt behörig. Det finns också möjlighet att bli behörig
genom s.k. reell kompetens som förvärvats på annat sätt, t.ex. examen i andra ämnen, kurser inom
högskola/näringsliv eller yrkeslivserfarenhet.
Läs mer om reell kompetens här: Instruktioner hos Högskolan i Borås
Vi har tagit fram en blankett som kan användas av sökande för att beskriva sin reella kompetens. Ni kan få
blanketten genom att maila till Leif Andersson som också kan hjälpa till med mer information om detta
förfarande. Undrar du något om kurserna kan du höra av dig till kursansvarig Cecilia Sönströd
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