
Bakgrund
Stipendiet är öppet för alla som är verksamma inom test eller som på något 
sätt bidragit positivt till testsamhällets utveckling. Målgruppen är testare tidigt 
i karriären med potential att utvecklas till morgondagens framstående 
testpersonligheter.
Stipendiets mål är att främja och inspirera till en lång och lysande karriär inom 
test.

Bedömningskriterier
Vid bedömningen av de nominerade kommer tre övergripande 
bedömningskriterier att användas. Störst vikt kommer att läggas vid kreativitet
inom ramen för test, engagemang och originalitet. Därefter viktas bedömning 
av den nominerades potential som självständig testare samt bedömning av 
den nominerades potential som testpersonlighet.
Bedömningen av den nominerades potential som självständig testare samt 
testpersonlighet, avser att så långt görligt uppskatta den nominerades 
utvecklingspotential som testare och testpersonlighet, huvudsakligen baserat 
på de kriterier och delkriterier som presenterats ovan samt genom intervju 
med referenser eller personer i den nominerades omgivning. Den nominerade 
ska ha:

• Utmanat sin omgivning inom test
• Delat med sig av sina kunskaper i sin organisation
• Jobbat max 7 år i branschen

Exempel: Förändrat arbetssättet eller metoder inom sin organisation

Stipendiebelopp
10.000:- i stipendium att använda till konferens/resa med syfte att 
förkovra sig inom professionen.

Prisutdelning
På SAST 19Expo

QualityMinds Resestipendium 2019



Varför ett Resestipendium?

Vår vision är att verka för att höja kompetensen och stimulera engagemanget inom test. Att 
resa och träffa nya människor är en ypperlig möjlighet till att få inspiration och energi som man 
sedan kan omvandla i sin omgivning, organisation eller i sitt projekt. Inom QualityMinds försöker 
vi kontinuerligt att vara ute både lokalt och globalt på resande fot för att utöka våra nätverk och 
diskutera det senaste inom test. Dessa resor ger också möjligheter att få nya insikter kring hur 
man arbetar inom andra regioner eller teknikområden. Som testbolag med inspiration i fokus ser 
vi en stor anledning till att stötta att fler får den här möjligheten. Därför delar vi nu för 4:e året i 
rad ut QualityMinds resestipendium, med syfte att stimulera en ”ny” personlighet inom test 
till att komma ut och se sig om i världen.

QualityMinds resestipendium syftar till att ge en utvald stipendiat möjligheten att göra en resa 
till en valfri plats världen över för att delta i konferens inom test. Vem som helst som jobbar 
inom test får nomineras till stipendiet, vars värde är på 10 000 kronor, förutsatt att personen 
jobbat max 7 år inom professionen. Har du kanske en kollega som förändrat synen på test i er 
organisation eller känner du någon som gjort innovativa förbättringar i arbetssättet i ett stelt 
företag. Har du en engagerad testare i ditt team som alltid delar med sig av sina idéer och sin 
kunskap. Din egen fantasi sätter gränserna.

Nominering till QualityMinds resestipendium gör du genom skicka in ett mail till 
oss senast den 1 oktober! Nominering men även frågor skickas till 
stipendium@qualityminds.se.

Det som avgör vem som blir vår stipendiat är helheten av den nominerades insatser. 
Bedömningen görs av en jury bestående av medlemmar från både akademin och näringslivet. Du 
som nominerar någon annan behöver inte jobba inom test och det är dessutom helt OK att 
nominera sig själv.

Bifoga följande information i nomineringen

• Namn på den nominerade

• E-mailadress till den nominerade

• Telefonnummer till den nominerade

• Vad jobbar den nominerade med?

• Hur är din relation till den nominerade, t.ex om ni jobbar eller har jobbat ihop etc.

• Hur länge har den nominerade jobbat med test?

• Motivering till varför just den du nominerar ska få stipendiet.

Skicka gärna med information om dig själv, Namn, email, telefon då vi eventuellt vill ställa 
extra frågor samt att vi lottar ut en Test In Cards – Inspiration edition bland de som 
nominerar.

Nominera senast 1 oktober! – Utdelning sker i samband med SAST Expo 2019 på 
Lindholmen i Göteborg.

mailto:stipendium@qualityminds.se

