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Data-driven tjänsteutveckling: Avancerad
utbildning för yrkesverksamma
2021-03-25
Vi är snart inne i april och våren börjar försiktigt kika fram, vilket är efterlängtat. Trots att kursutveckling
inte är ett specifikt vårtecken har vi producerat en mängd kurser i projektet inför vårterminen. Flera kurser
är igång nu och några kommer att ges till hösten. Nedan har du en summering av aktuellt kursutbud i vår
och höst.
Som alltid tar vi tacksamt emot synpunkter och åsikter från er. Kontakta Stefan Cronholm eller Leif
Andersson.

Projektinformation och status på kurser
Vi har nu också påbörjat sammanställning och analys av de intervjuer vi gjort med er. Tack igen för er tid!
Vi ser nu att det finns en ”mättnad” i underlaget och det har inte tillkommit några nya behov i de senaste
intervjuerna. De bekräftar snarare det som vi sett i tidigare intervjuer - vilket är bra. Det betyder att vi
troligen har ett ganska heltäckande material. Vi skall nu sammanställa detta och skapa en visualisering av
det likt vi gjorde i pilotprojektet. Vi kommer på vår nästa workshop den15 april att presentera detta och be
om ytterligare återkoppling från er under workshopen.

Kursstatus
Som vi tidigare informerat är det en hel del kurser i olika stadier av genomförande. Vi har en kurs som
hunnit både starta och sluta sedan senaste informationsbrevet: ”Data science i praktiken - möjligheter
och utmaningar” har genomförts med 17 registrerade studenter. Kursen har genomförts helt på distans,
där inspelat kursmaterial och självstudier har kompletterats med seminarier via digital mötesplattform.
Kursen upplevs ha fungerat väl och har varit uppskattad av studenterna. Särskilt de korta inspelade
föreläsningarna har fått beröm från studenterna, både som upplägg på kursen och till sitt innehåll.
Nästa kurs i Data science, ”Data science i praktiken - dataanalys i en verksamhetskontext”, har precis
startat och i den kursen har vi 13 registrerade studenter. Det är flera som gick första kursen som också
går denna kurs, vilket är glädjande. Vi har även flera studenter från våra deltagande företag, vilket vi
tycker är jättekul. Vi hoppas att fler och fler hoppar på våra kurser när vi nu även kommer med kurser i
andra kursteman.
Kursen ”Service Management i en digitaliserad värld” som startar den 4 april är fortfarande öppen för
anmälan och vi hoppas att antalet deltagare i den skall bli ungefär samma som i övriga kurser. Vi
uppmanar er att titta på kursplanen och gärna söka den om den låter intressant. Nedan har ni länkar till
information på högskolans sidor och direktlänk till antagning.se.
•
•

https://www.hb.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/service-management-i-en-digitaliseradvarld
https://www.antagning.se/se/search/public?id=HB-37611&period=VT_2021

Kurser till hösten
Vi har hela sex spännande kurser som ligger för hantering i högskolans system just nu och förhoppningen
är att vi skall hinna få alla på plats. Det kan hända att någon av kurserna kommer att behöva förläggas till
2022, men vi återkommer med detaljer om datum för kurserna när de har passerat högskolans
kvalitetsgranskningar och är godkända.
•
•
•
•
•
•

Data Science i praktiken: algoritmer för maskininlärning, 5 hp
Datadriven analys för konkurrensfördelar, 3 hp
Digital transformation – ett helhetsperspektiv, 2,5 hp
Digital transformation – ett strategiskt perspektiv, 2,5 hp
Digital transformation – ett förändringsledningsperspektiv, 2,5 hp
Digital transformation – ett värdeperspektiv, 2,5 hp

Mer information om dessa kurser kommer i nästa informationsbrev

Kom ihåg vår gemensamma workshop den 15 april, kl. 13-16!
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