
Unik kompetensutveckling för mjukvaruutvecklare
Skräddarsydd, kostnadsfri utbildning för ingenjörer och utvecklare ska säkra tillgången på 
mjukvaruexperter i industrin, och därigenom öka svensk konkurrenskraft. 	  

Mjukvara är en affärskritisk resurs för stora delar av svenskt näringsliv och en viktig källa till 
innovation och konkurrenskraft. För flera av våra traditionella industrier är mjukvara av direkt 
avgörande betydelse. PROMPT är ett unikt nationellt utbildningsinitiativ i samarbete mellan flera 
akademiska parter och en rad ledande svenska industriföretag och organisationer. Målet är att 
säkerställa tillgången på avancerad mjukvarukompetens och innovationskraft i svenskt näringsliv.	  

Tillsammans erbjuder lärosätena i PROMPT fristående högskolekurser på avancerad nivå som 
vänder sig till yrkesverksamma inom svenskt näringsliv. Kurserna är till stora delar webbaserade 
och kan följas oberoende av tid och rum. Kurserna ges på kvartsfart under en hel termin och är 
utformade så att de ska passa bra i kombination med arbete. De ger högskolepoäng och är 
kostnadsfria både, för studenten och för företaget.	  

Kurser som börjar i september 2016:	  
• Agile and Lean, 7,5 hp
• Continuous requirements engineering and product management, 7,5hp
• Distributed Development and Outsourcing, 2.5hp
• Functional Safety, 5 hp
• Project course in Software Development for industry, 7,5 hp
• Regression test selection and software fault prediction, 2.5 hp
• Theory of Science and Research methods, 5 hp
• Usability and User experience 7,5 hp

Anmälan  
Anmälan är öppen så länge det finns platser kvar på kursen och görs via https://www.antagning.se. 
Sökande behöver dokumenterad erfarenhet av både yrkesliv och tidigare högskolestudier. 	  

För mer information	  
besök www.promptedu.se eller kontakta oss: 
Stefan Eck, branschansvarig, tel 073-9607497 , stefan.eck@mdh.se 
Malin Rosqvist, projektledare, tel 021-103112, e-post malin.rosqvist@mdh.se   

PROMPT leds av Mälardalens högskola och kurserna ges i samarbete med Blekinge Tekniska högskola, Chalmers, 
Göteborgs Universitet och forskningsinstitutet SICS. PROMPT (Professionell masterutbildning i programvaruteknik) 
finansieras av KK-stiftelsens program ”Expertkompetens för innovation”.  


