
 

CERTIFIERAD
DATA SCIENTIST
Certifierad Data Scientist är en utbildning inom AI och Data Science som ger dig verktygen 
du behöver för att hjälpa din verksamhet svara på den  digitala utvecklingen, men även 
öka sina konkurrensfördelar.

Utbildningen hjälper dig att förstå affärsverksamheten och tillämpa statistiska metoder, 
machine learning och deep learning. Du får även med dig hur du presenterar analysresultat 
på ett engagerande sätt för olika målgrupper. Du lär dig programmera och får härigenom 
en mycket stor flexibilitet i ditt analytiska arbete.

UTBILDAR DIG TILL ATT KUNNA:

• Hitta möjligheter med hjälp av AI och 

Data Science

• Applicera Machine Learning- och 

Deep Learning-metoder

• Programmera och få förmågan att 

analysera vilket data som helst

• Översätta data till insikt

• Visualisera och presentera dina resultat 

på ett trovärdigt sätt

• Utnyttja data och analys för 

innovation

Utbildningsform: Certifierande program

Längd: 14 dagar, 7 block om 1-3 dagar 

Språk: Svenska

Språk kursmaterial: Svenska

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Pris: SEK 109 500,00 exkl. moms

Nästa programstart: Klicka här

UPPDELNING AV OMRÅDEN:

MÅLGRUPP:

• Analytiker eller statistiker

• Utvecklare

• Du har en IT-relaterad roll och vill ta 

nästa steg

• Du har en verksamhetsnära roll och vill 

ta nästa steg

• Du har ett intresse för att utvecklas 

inom AI och Data Science

Vi kombinerar teori med praktiska övningar.

Målet är hela tiden att du efter avslutat avsnitt 

ska kunna gå till din arbetsplats och applicera 

dina nya kunskaper i praktiken.

UPPLÄGG:

VARFÖR DET HÄR PROGRAMMET?

Ida Benzi-Lundholm, utbildningsledare, be-

rättar: Detta program har som mål att utbilda 

verksamhetsnära och affärsinriktade Data Sci-

entists som även har tekniska färdigheter. Du får 

en övergripande kunskap om de mest essentiel-

la delarna av vad en Data Scientist bör kunna, 

vilket innebär att du både stärka din kompetens 

och bygga den från grunden. Vi har stort fokus 

på att praktiskt lära dig programmera i R och att 

kunna applicera det man lär sig under program-

met. Därför innebär certifieringen att hantera 

riktig data som behöver behandlas, analyseras 

och därefter bygga modeller på. Slutligen ut-

vecklas du även i presentationsteknik och hur 

man effektivt kan förmedla sina resultat även 

mot ej tekniskt insatta personer, med fokus på 

affären.
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https://www.dfkompetens.se/utbildning/data-scientist

