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Gode kollega
I dette indstik til kursuskataloget kan du for de fl este kursers vedkommende se 
datoerne for de forskellige kursers afvikling.
 
Dog har det ikke været muligt at få de nøjagtige datoer for alle kurserne her i marts 
2016, så derfor er der ud for nogle af kurserne blot angivet den samlede periode 
for kursets afvikling, eller slet ikke angivet noget, da skolerne ikke på nuværende 
har skemalagt perioden.  Så der må du, når kurset nærmer sig, selv gå ind og søge 
på selve kurset.
 
På ITMK’s hjemmeside vil vi ligeledes sørge for at ajourføre datoerne for kurserne.
 
Husk nu at benytte din ret til selvvalgt uddannelse.
 
De bedste hilsener

Styregruppen Grafi sk Tekniker Netværk
ITMK 
Medit Consult
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ANBEFALET AF HK

EL-INTRODUKTION 

(AMU-niveau) Kursusforløb udviklet kun til HK, men i AMU-regi 

Ansøg direkte via HK hos bente.roed@hk.dk som ordner det praktisk i forhold til kompetence-
fondene.  

   

El-introduktion AMU nr. Kviknummer Dato

El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 44648 Tilmeld via HK
5 dage

13/6-17/6

El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 44649 Tilmeld via HK
5 dage
29/8-2/9

Bemærk der er mulighed for billig indkvartering i forbindelse med kurser på EUC SYD. 

Læs mere om dette her: 
http://eucsyd.dk/Praktiske-oplysninger/Kost-og-logi/271 
http://eucsyd.dk/Praktiske-oplysninger/Kursistafdelingen-den-ideelle-
ramme-om-dit-ophold/272  
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ANBEFALET AF HK

    

DIGITAL PRINTOPERATØR BEGYNDER 
Kursusforløb til HK, men i AMU-regi

(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt i Jylland, men kan efter aftale og nok deltagere også udbydes 
på Sjælland. Evt. som virksomhedsspecifi kke kurser)

Ansøg direkte via HK hos bente.roed@hk.dk som ordner det praktisk i forhold til kompetence-
fondene.  

 

Digital Printoperatør den 4.-15.4 2016

Digital Printoperatør AMU nr. Kviknummer Varighed 10 dage

Digital print med inline efterbehandling 40800 851401adp040416 1 dag

Digital tryk og print - optimering 40803 851401adp040416 1 dag

Opsætning af systemer ifm. web-to-print løsninger 45663 851401adp040416 2 dage

Opsætning og styring af RIP software 45664 851401adp040416 2 dage

Grafi sk workfl ow - Fremstilling af PDF-fi ler 46741 851401adp040416 1 dag

Print og cut - betjening af udstyr til print & cut 45662 851401adp040416 1 dag

Print og cut - klargøring af job til produktion 45661 851401adp040416 2 dage
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X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE

SOCIALE MEDIER

(Kursusniveau) Kurser specielt udviklet til HK (Ikke en del af det formelle uddannelsessystem).
(Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men kan efter aftale og nok deltagere også udbydes andre 
steder i landet Evt. som virksomhedsspecifikke kurser)

     Ansøg direkte via HK hos bente.roed@hk.dk som ordner det praktisk i forhold til kompetence-
fondene.  

Kursusbeskrivelse
Omfang: tre delkurser af en og to dage. Kurserne skal tages samlet. 

Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende dage: 12/5, 13/5, 19/5, og 20/5
Min 12 deltagere, max 20 deltagere. 
Pris. 7.800 kr.

Sociale Medier Varighed

Brug Facebook Professionelt Facebook anno 2016 bør opfattes som et professionelt redskab, der kan bruges 
avanceret, og hvor man reelt ikke længere kan adskille sin private profil, fra sin person eller faglige profession. 

2 dage,
12-13/5

Twitter for begyndere Twitter er ikke kun for journalister, kommunikationsfolk og politikere. På Twitter kan 
man mikroblogge med små opdateringer og hurtigt følge med i de nyheder og profiler, der har ens interesse. 
Mulighederne på Twitter er utallige og bør derfor opdeles i overskuelige lister, ligesom der bør arbejdes strate-
gisk med #.

1 dag
19/5

Når noget går viralt Der er hverken held eller tilfældigheder når indhold går viralt eller vi pludselig spreder 
budskaber og/eller nyheder mellem os offline, måske efter at have erfaret dem online. Seks faktorer påvirker i 
hvor høj grad indhold opnår ‘the magic’ nemlig ‘sharing’. 

1 dag
20/5

ANBEFALET AF HK
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X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE

DIGITALE LØSNINGER TIL NYE FORMER FOR FORMIDLING

(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men kan efter aftale og nok deltagere også ud-
bydes andre steder i landet Evt. som virksomhedsspecifikke kurser) 

   
Ansøg direkte via HK hos bente.roed@hk.dk som ordner det praktisk i forhold til kompetence-
fondene.  

Kursusbeskrivelse
Omfang: tre delkurser af to dage. Kurserne kan tages samlet, eller som delkurser.
Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende dage: 23/8, 24/8, 7/9, 8/9, 21/9 og 22/9
Min 12 deltagere, max 20 deltagere. 
Pris. 11.700 kr.

Digitale løsninger til nye former for formidling Varighed

Lav din egen app Avanceret kursus om apps kan efterhånden laves simpelt, brugervenlig og målrettet til fx 
events, særlige lejligheder eller programmer. 

2 dage
23-24/8

Lav korte videoer på din smartphone. Grib din smartphone og lær at lave små enkle videoer til dine sociale 
medier og andre online-kanaler som hjemmesider. Billeder og videoer har en anden appel end tekst og opnår 
ofte flere interaktioner. 

2 dage
7-8/9

Visuel digital kreativt Der findes et utal af gratis værktøjer, der gør det nemt for både fagprofessionelle og ikke 
uddannede grafikere at lave gode og sigende illustrationer, der kan øge oplevelsen og brugervenligheden i de 
mange opdateringer, der hver dag leveres på sociale medier, blogs og i nyhedsbreve. 

2 dage
21-22/9

ANBEFALET AF HK
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DIGITAL FOTO FRA FOTOGRAFERING TIL BILLEDBEHANDLING
(Kursusniveau) Kurser specielt udviklet til HK (Ikke en del af det formelle uddannelsessystem) 
(Udbydes som udgangspunkt på Fyn, men kan efter aftale og nok deltagere også udbydes andre steder i 
landet Evt. som virksomhedsspecifikke kurser)

 
Ansøg direkte via HK hos bente.roed@hk.dk som ordner det praktisk i forhold til kompetence-
fondene.  

Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende dage: 23/5, 24/5, 25/6, 26/5 og 27/5
Min 4 deltagere, max 10 deltagere 
Pris. 7.000 kr.

Digital foto fra fotografering til billedbehandling Varighed

Deltageren bliver øvet i at: Anvende et digitalt kamera med manuelle indstillingsmuligheder med baggrund i de 
fototekniske grundprincipper som fx indstillinger for lukkertid, blændetal og billedchippens lysfølsomhed samt 
lysmåling i forhold til korrekt eksponering.

5 dage
23-27/5

VEKTORGRAFIK 
(Kursusniveau) (Udbydes som udgangspunkt på Fyn, men kan efter aftale og nok deltagere også udbydes 
andre steder i landet Evt. som virksomhedsspecifikke kurser) 

Ansøg direkte via HK hos bente.roed@hk.dk som ordner det praktisk i forhold til kompetence-
fondene.  

Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende dage: 9/5, 10/5 og 11/5
Min 4 deltagere, max 10 deltagere 
Pris. 4.000 kr.

Vektorgrafik Varighed

Deltageren lærer at arbejde med vektorgrafik med henblik på udkørsel af samme, i professionel kvalitet, med 
øje for udkørselsenheden og mediet. Der arbejdes med vektorgrafik i bl.a. Adobe Illustrator, anvendelsen og 
manipulering af typografi og grafik, samt med kombinationen af pixel og vektorgrafik til skilteproduktion, 
tekstilprint m.v. 

3 dage
9-11/5

ANBEFALET AF HK
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X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE

RETORIK I PRAKSIS 
(Kursusniveau) Kursus specielt udviklet til HK (Ikke en del af det formelle uddannelsessystem 
(Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men kan efter aftale og nok deltagere også udbydes andre 
steder i landet Evt. som virksomhedsspecifikke kurser)

Ansøg direkte via HK hos bente.roed@hk.dk som ordner det praktisk i forhold til kompetence-
fondene.  

Kursusbeskrivelse
Omfang: tre delkurser af en og to dage. Kurset skal tages samlet.

Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende dage: 2/5, 3/5, 12/5, 8/6 og 9/6
Min 12 deltagere, max 20 deltagere. Pris. 9.750 kr.

Personlig branding Varighed

Mundtlig gennemslagskraft. Bliv bedre til at præsentere det budskab du har på hjerte. For mange kan det være 
en udfordring at præsentere ideer og materiale foran andre. 

2 dage 
2-3/5

Tag ordet og gør indtryk. Alle talere drømmer om at gøre indtryk, når de tager ordet. Men ét er at skrive en 
lille tale, noget andet er at skrive en tale, der påvirker eller overbeviser det publikum, der lytter på. 

2 dage
8-9/6

Vær en autentisk kollega. At være autentisk er har altid været attraktivt, men i de senere år er det blevet et 
buzzword. Nogen eller noget kan være mere eller mindre autentisk. 

1 dag
12/5

ANBEFALET AF HK
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BRUG ENGELSK I ARBEJDSDAGEN  

Kursus specielt udviklet til HK (Ikke en del af det formelle uddannelsessystem) 
(Udbydes både på Sjælland og i Jylland Evt. som virksomhedsspecifi kke kurser)

Ansøg direkte via HK hos bente.roed@hk.dk som ordner det praktisk i forhold til kompetence-
fondene.  

Kursusbeskrivelse
Omfang: fem dage. Kurset skal tages samlet.

Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende dage i København: 9/5-13/5. Og følgende 
dage i Jylland: 23-27/5

Ved for få deltagere til to kurser vil kurset kun blive afholdt på en af lokationerne.  

Min 6 deltagere, max 12 deltagere. Pris. 3.500 kr.

Brug engelsk i arbejdsdagen Varighed

For dig som arbejder på en grafi sk arbejdsplads og som ønsker at forbedre sit engelske til at være effektivt og 
jobrelateret, suppleret med et nuanceret teknisk ordforråd, specielt rettet mod det grafi ske område.

5 dage Kbh. 
9/5-13/5

5 dage Jylland
23/5-27/5

ANBEFALET AF HK
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WORKFLOW FORLØB

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT
(AMU-niveau) (Kursuspakke sammensat af fl ere kurser)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk
     

Industriens LEAN-kørekort AMU nr. Varighed Kviknummer Dato

Produktionsoptimering for operatører 40658 1 dag 5374014065816001 2/5-23/6

LEAN værktøjsanvendelse for operatører 40659 6 dage 5374014065816001 2/5-23/6

Systematisk problemløsning for operatører 43939 2 dage 5374014065816001 2/5-23/6

Lean-support i produktionen 47085 2 dage 5374014065816001 2/5-23/6

Kurset skal tages som et samlet forløb. For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. 
Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.    
 

GRUNDLÆGGENDE LOGISTIK
(AMU-niveau) (Kursuspakke sammensat af fl ere kurser)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk 

Grundlæggende lager og logistik AMU nr. Varighed Kviknummer Dato

Lagerindretning og lagerarbejde 45074
3 dage Udbydes 
ikke i foråret

Enhedslaster  45077
5 dage Udbydes 
ikke i foråret

Kundebetjening-lager 45078
3 dage Udbydes 
ikke i foråret

Manuel lagerstyring 46894
2 dage Udbydes 
ikke i foråret

Lagerstyring med IT 46939
3 dage Udbydes 
ikke i foråret

Opbevaring og forsendelse af farligt gods 45946
5 dage Udbydes 
ikke i foråret

Gaffeltruck certifi katkursus B 47592 7 dage Tilmeld på efteruddannelse.dk

Grundlæggende lager og logistik kan tages som en samlet pakke, men de enkelte kurser kan også tages 
enkeltvis. Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor 
de gennemføres. 
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WORKFLOW FORLØB

INTRODUKTIONSPAKKEN TIL AUTOMATISERING OG ROBOT 
(AMU-niveau) (Udbydes kun i Jylland) (Kursuspakke sammensat af flere kurser)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk

Introduktionspakken til automatisering og robot AMU nr. Kviknummer Varighed

Robotbetjening for operatører 42838 5374014283816009 5 dage 20-24/6

Robotter i industrien for operatører 42839 5374014283816009 5 dage 20-24/6

PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 44637 5374014463716051 5 dage 8/8-12/8

Robot, fejlfinding på periferiudstyr - operatør 46656 5374014665616051 5 dage 3-7/10

Robot, montage/betjening periferiudstyr 46657 5374014665616051 5 dage 3-7/10

Installation af pneumatiske komponenter 47501 5374014750116052 2 dage Overtegnet

Fejlfinding på pneumatiske anlæg 47502 5374014750116052 3 dage Overtegnet

Introduktionspakken til automatisering og robot kan tages som en samlet pakke, men de enkelte kurser 
markeret i forskellige farver kan også tages enkeltvis. Amu nr. 44637 anbefales som startkursus i pakken.  
For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. Når du søger på AMU nr. på www.
amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.  

INTRODUKTIONSPAKKEN TIL FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLD 
(AMU-niveau) (Udbydes kun i Jylland) (Kursuspakke sammensat af flere kurser)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk
  

Introduktionspakken til fejlfinding og vedligehold AMU nr. Kviknummer Varighed

PLC programmering af kombinatoriske styringer 44638 5374014463816052 5 dage 7-11/11 

PLC programmering af sekventielle styringer 44639 5374014463916051 5 dage 8-12/8

Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 44652 5374014465216004 5 dage Overtegnet

Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 44653 5374014465216004 5 dage Overtegnet

L-AUS, tavle- og installationsarbejde 44755 5374014790516052 1 dag 14/10

Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 47905 5374014790516052 4 dage 10-14/10

Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 47768 5374014776816051 5 dage 7-11/11

Introduktionspakken til fejlfinding og vedligehold kan tages som en samlet pakke, men de enkelte  
kurser markeret i forskellige farver kan også tages enkeltvis. For de konkrete kursusdage henvises til  
www.efteruddannelse.dk. Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af 
kurserne og hvor de gennemføres. 
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WORKFLOW FORLØB

FARVESTYRING OG KVALITETSKONTROL TIL TRYKTE MEDIER
(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt i Jylland, men kan efter aftale og nok deltagere også udbydes 
på Sjælland. Evt. som virksomhedsspecifi kke kurser) (Kursuspakke sammensat af fl ere kurser).
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk
Kvalitetskontrol og styring, 5 dage den 23.-27.5
 

Farvestyring og kvalitetskontrol til trykte medier AMU nr. Kviknummer Varighed

Grafi sk workfl ow - ICC-profi ler til prepress 46737 851401agrb180416 2 dage 18-19/4

Farvestyring - spektrofotometrisk opmåling 45657 851401agr230516 3 dage 23-27/5

Tryk - Densitometer i trykprocessen 46695 851401agr230516 3 dage 23-27/5

Farvestyring - Soft- og hardproof prøvetryk 43614 851401agr230516 3 dage 23-27/5

Amu nr. 45657, 46695 og 43614 tages som et samlet forløb. For de konkrete kursusdage henvises til 
www.efteruddannelse.dk. Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af 
kurserne og hvor de gennemføres.

KVALITETSSTYRING I TRYKPRODUKTION
(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men kan efter aftale og nok deltagere også ud-
bydes på Sjælland. Evt. som virksomhedsspecifi kke kurser) 
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk  

Kvalitetsstyring i trykproduktion AMU nr. Kviknummer Varighed

Kalibrering og profi lering – Grafi sk workfl ow 45788 2 dage 9-10/6

Tryk – Densitometer i trykprocessen 46695 2 dage 9-10/6

Kurset skal tages som en samlet pakke. For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. 
Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.
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WORKFLOW FORLØB

KVALITETSOPTIMERING MED SIX SIGMA
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Hovedstadsregionen, men der er mulighed for virksom-
hedstilpassede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akade-
miuddannelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom  
  
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen 
www.kea.dk/kompetence/forside 

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion
(Udbydes kun i Hovedstadsregionen) 
Undervisning kl. 9.00-16.00 på tirsdage: 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5 og 18/5. 
Eksamen 31/5
Pris: 4.000 kr.

PRODUKTIONSOPTIMERING
(Akademiniveau) (Udbydes kun i Hovedstadsregionen) 

Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen 
www.kea.dk/kompetence/forside 

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion
Undervisning kl. 17.15-20.45 på følgende tirsdage: 23/2, 1/3, 8/3, 15/3, 29/3, 5/4, 
12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5 18/5 og 24/5. Eksamen uge 23.
Pris: 4.000 kr.

PROJEKTLEDELSE 
(Akademiniveau) (Udbydes kun i Hovedstadsregionen) 

Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen 
www.kea.dk/kompetence/forside 

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del af Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion
Undervisning kl. 9.00 - 16.00 på følgende onsdage: 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5 
og 11/5. Eksamen 25/5.
Pris: 4.000 kr.
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WORKFLOW FORLØB

    

VIL DU HAVE AFKLARET DINE KOMPETENCER OG FÅ LAGT EN PLAN 
FOR DIT UDDANNELSESFORLØB  
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Jylland, men der er mulighed for virksomhedstilpassede 
forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddannelser. 
Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom.
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.iba.dk
Oplys evt. ved tilmelding hvis du ønsker at komme på et specifi kt tilrettet grafi sk forløb. 

Undervisning aften d. 6/4
Pris. 200 kr. 

LEAN LEDELSE I PRAKSIS   
(Akademiniveau) (Udbydes kun i Jylland) 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.iba.dk
Oplys evt. ved tilmelding hvis du ønsker at komme på et specifi kt tilrettet grafi sk forløb.

Kan tages enkeltvis, eller som en del af Akademiuddannelsen i Ledelse.
Starter efterår 16.  
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WORKFLOW FORLØB

KVALITETSOPTIMERING MED SIX SIGMA  
(Akademiniveau) (Udbydes kun i Jylland) 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.iba.dk
Oplys evt. ved tilmelding hvis du ønsker at komme på et specifikt tilrettet grafisk forløb 

Kan tages enkeltvis, eller som en del af Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. 
Starter efterår 16  

PRODUKTIONSOPTIMERING  
(Akademiniveau) (Udbydes kun i Jylland) 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.iba.dk
Oplys evt. ved tilmelding hvis du ønsker at komme på et specifikt tilrettet grafisk forløb 

Kan tages enkeltvis, eller som en del af Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. 
Undervisning kl. 9.00-15.15 på følgende dage: 17/3,18/3, 31/3, 1/4, 7/4, 8/4. 
Eksamen afholdes i uge 19. (9-13/5) 
Pris 6.800 kr.

PROJEKTLEDELSE  
(Akademiniveau) (Udbydes kun i Jylland) 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.iba.dk
Oplys evt. ved tilmelding hvis du ønsker at komme på et specifikt tilrettet grafisk forløb  

Kan tages enkeltvis, eller som en del af Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. 
Starter efterår 16.
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WORKFLOW FORLØB

X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE  

PROJEKTLEDELSE I MEDIEBRANCHEN 
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men der er mulighed for virksomhedstilpas-
sede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddan-
nelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. (Udbydes kun på Sjælland) 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.dmjx.dk 

Kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Projektledelse.
Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende dage: 4/3, 5/3, 1/4, 2/4, 17/5, 18/5. 
Eksamen 23-24/5
Pris. 11.500 kr.

DEN KREATIVE PROCES  
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men der er mulighed for virksomhedstilpas-
sede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddan-
nelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. (Udbydes kun på Sjælland)  
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.dmjx.dk

Kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design.
Starter efterår 16.
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WORKFLOW FORLØB

GRAFISK PROJEKTLEDELSE OG FORRETNINGSFORSTÅELSE    
(Kursusniveau) Kurset er specielt udviklet til HK (Ikke en del af det formelle uddannelsessystem)
(Udbydes som udgangspunkt på Sjælland og Jylland)   
 
Kursusbeskrivelse
Omfang: et fem dages kursus. 

Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.meditconsult.dk 

Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende dage: 2/5, 3/5, 8/6, 9/6 og 10/6
Min 10 deltagere, max 25 deltagere
Pris. 10.500 kr.

Grafisk Projektledelse og Forretningsforståelse Varighed

Grafisk Projektledelse. På Grafisk Projektledelses modulet får du et sammenhængende overblik over den kæde 
af processer og nøglepunkter, der udgør et grafisk produktionsforløb. 

Forretningsforståelse. På forretningsforståelsesmodulet får du en overordnet forståelse for virksomhedens 
økonomiske kredsløb, samt sammenhæng mellem for og efterkalkulationernes opbygning, samt anvendelsesmu-
lighederne af disse. Plus sammenhængen med produktionen.

3 dage 8-10/6

2 dage 2-3/5
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FAGFAGLIGE FORLØB

DEN GRAFISKE PROCES OG FÆRDIGGØRELSESPROCESSEN
(Kursusniveau) (Udbydes som udgangspunkt på Sjælland og Jylland)   

Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.meditconsult.dk 
Starter efterår 16.

Kursusbeskrivelse
Omfang: et fem dages kursus, og består af to moduler på henholdsvis tre og to dage. 

Den Grafiske Proces og Færdiggørelsesprocessen Varighed

Den Grafiske Proces. På dette modul får du et sammenhængende overblik over de processer som indgår i 
forbindelse med produktion af en tryksag. Samt en gennemgang af de vigtigste materialer set i forhold til 
slutresultatet. 

Færdiggørelsesprocessen På dette modul gennemgås i detaljer de forskellige færdiggørelsesfunktioner og 
færdiggørelsesteknologier, og nye teknologiske muligheder.

2 dage 
(Afholdes hos en 
leverandør)

3 dage
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FAGFAGLIGE FORLØB FAGFAGLIGE FORLØB

FLATBED PRINT OG SKÆRING
(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men kan efter aftale og nok deltagere også ud-
bydes på Sjælland. Evt. som virksomhedsspecifi kke kurser) 

Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk 

Flatbed print og skæring AMU nr. Kviknummer Varighed

Valg af printmetode til jobbet 45667
3 dage 
2-4/5

Opsætning og styring af RIP software 45664
3 dage 
2-4/5

Kurset skal tages som et samlet forløb. For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. 
Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.

DIGITAL PRINT MED INLINE OG OFFLINE FÆRDIGGØRELSE
(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men kan efter aftale og nok deltagere også ud-
bydes på Sjælland. Evt. som virksomhedsspecifi kke kurser) 

Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk

Digital print med inline og offl ine færdiggørelse AMU nr. Kviknummer Varighed

Digital print med inline efterbehandling 40800
3 dage
2-4/5

Digital tryk og print – optimering 40803
3 dage
2-4/5

Grafi sk workfl ow – output
45659

3 dage
2-4/5

Kurset skal tages som et samlet forløb. For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. 
Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.
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FAGFAGLIGE FORLØB

SERIGRAFISK TRYK OG MATERIALER
(AMU-niveau)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk
Serigrafi sk tryk og materialer, 10 dage den 17.5-27.5

Serigrafi sk Tryk og Materialer AMU nr. Kviknummer Varighed

Serigrafi  - Stencils til fl er-farve opgaver 46702 851401agr170516 9 dage 17/5-27/5

Serigrafi  - Kvalitetskontrol og dokumentation 46703 851401agr170516 9 dage 17/5-27/5

Serigrafi  - Indstilling og tryk 46704 851401agr170516 9 dage 17/5-27/5

Serigrafi  - Farver, brug og blanding 46705 851401agr170516 9 dage 17/5-27/5

Serigrafi  - Belysning og fremkaldelse 46706 851401agr170516 9 dage 17/5-27/5

Kurset skal tages som et samlet forløb. For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. 
Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres
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FAGFAGLIGE FORLØB FAGFAGLIGE FORLØB

Roskilde Tekniske Skole
 
WEBDESIGN GRUNDLÆGGENDE OG RUTINERET NIVEAU 
(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men kan efter aftale og nok deltagere også udby-
des i Jylland. Evt. som virksomhedsspecifikke kurser) (Kursuspakke sammensat af flere kurser)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk 

Webdesign grundlæggende og rutineret niveau AMU nr Kviknummer Varighed

Teknisk strukturering af digitale kommunikationspro. 43871
2 dage 

Ikke skemalagt

Produktion af digital kommunikation i grafisk værktøj 43868
3 dage 

Ikke skemalagt

Webdesign – Brugerflader til digital kommunikation 46730
3 dage

Ikke skemalagt

For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. Når du søger på AMU nr. på  
www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres. 

GRUNDLÆGGENDE CMS OG DESIGN AF BRUGERFLADEN 
(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men kan efter aftale og nok deltagere også udby-
des i Jylland. Evt. som virksomhedsspecifikke kurser) (Kursuspakke sammensat af flere kurser)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk  

Gundlæggende cms og design af brugerfladen AMU nr. Kviknummer Varighed

Opsætning af CMS til webbaseret grafisk produkt 40813
2 dage 

Ikke skemalagt

Design af CMS til webbaseret grafisk produkt 40810
3 dage 

Ikke skemalagt

For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. Når du søger på AMU nr. på  
www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.
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FAGFAGLIGE FORLØB

GRUNDLÆGGENDE OG VIDEREGÅENDE BILLEDBEHANDLING 
(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men kan efter aftale og nok deltagere også udby-
des i Jylland. Evt. som virksomhedsspecifikke kurser) (Kursuspakke sammensat af flere kurser)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk  

Grundlæggende og videregående billedbehandling AMU nr. Kviknummer Varighed

Billedbehandling – Ukomplicerede billeder 46772
2 dage 

Ikke skemalagt

Billedbehandling – Enkle masker og fritlægning 46760
2 dage

Ikke skemalagt

Billedbehandling – manipulation og sammenkopi 46766
3 dage 

Ikke skemalagt

For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. Når du søger på AMU nr. på  
www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.

RESPONSIVE WEBDESIGN
(AMU-niveau)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk  

Responsive webdesign AMU nr. Kviknummer Varighed

Produktion af sidebaseret digital kommunikation 43865
3 dage 

Ikke skemalagt

Teknisk strukturering af digitale kommunikationsprob 43871
1 dag 

Ikke skemalagt

For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. Når du søger på AMU nr. på  
www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.
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FAGFAGLIGE FORLØB FAGFAGLIGE FORLØB

WEB APPS TIL IPHONE OG IPAD
(AMU-niveau)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk  

Web apps til iphone og ipad AMU nr. Kviknummer Varighed

Interaktiv publicering-Produktion til mobilenheder 46791
3 dage 

Ikke skemalagt

Teknisk strukturering af digitale kommunikationsprob 43871
1 dag 

Ikke skemalagt

For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. Når du søger på AMU nr. på  
www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.

SEO SØGEMASKINEOPTIMERING – KOM HØJERE OP PÅ GOOGLE
(AMU-niveau)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk  

Seo søgemaskineoptimering  
– kom højere op på google

AMU nr. Kviknummer Varighed

Søgemaskineoptimering af digital kommunikation 40814
1 dag

Ikke skemalagt

Teknisk strukturering af digitale kommunikationsprob. 43871
1 dag

Ikke skemalagt

For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. Når du søger på AMU nr. på  
www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.
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FAGFAGLIGE FORLØB

GRAFISK DESIGN, LAYOUT OG OMBRYDNING
(AMU-niveau)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk  
Grafi sk design, layout og ombrydning begynder: 2x2 dage, den 23.-24.5+30.-31.5

Grafi sk Design, Layout og Ombrydning AMU nr. Kviknummer Varighed

Ombrydning - Typografi sk æstetik 46724 851401agrb230516
4 dage 23/5-24/5
       30/5-31/5

Ombrydning - Fremstilling af mindre tryksager 46727 851401agrb230516
4 dage 23/5-24/5
       30/5-31/5

Kurset skal tages som et samlet forløb. For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. 
Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.

BILLEDBEHANDLING I PHOTOSHOP
(AMU-niveau)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk   
Billedbehandling begynder: 2x2 dage den 23.-24.5+30.-31.5

Billedbehandling AMU nr. Kviknummer Varighed

Billedbehandling - Tekst i billeder 46770 851401abib230516 4 dage 23/5-31/5

Billedbehandling - Ukomplicerede billeder 46772 851401abib230516 4 dage 23-31/5

Billedbehandling - Komprimering af billedfi ler 46764 851401abib230516 4 dage 23/5-31/5

Kurset skal tages som et samlet forløb. For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. 
Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.
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FAGFAGLIGE FORLØB FAGFAGLIGE FORLØB

FREMSTILLING AF WEBSITES
(AMU-niveau) (Kursuspakke sammensat af flere kurser)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk   
Webdesign begynder: 2x2 dage, den 8.-9.6+15.-16.6

Fremstilling af Websites AMU nr. Kviknummer Periode

Søgemaskineoptimering af digital kommunikation 40814 851401aweb090516 10 dage 9/5-7/6

Fremstilling af tekst og grafik til dig. kommunika 43869 851401aweb090516 10 dage 9/5-7/6

Teknisk strukturering af dig. kommunikationspro. 43871 851401aweb090516 10 dage 9/5-7/6

Webdesign - Test af brugervenlighed 46732 851401aweb090516 10 dage 9/5-7/6

Design - Målgruppe og budskab 46779 851401aweb090516 10 dage 9/5-7/6

Billedbehandling - Ukomplicerede billeder 46772 851401aweb090516 10 dage 9/5-7/6

Billedbehandling - Komprimering af billedfiler 46764 851401aweb090516 10 dage 9/5-7/6

Publicering og reg. af dig. kommunikationsproduk. 43863 851401aweb080616 4 dage 8/6-16/6

Produktion af sidebaseret digital kommunikation 43865 851401aweb080616 4 dage 8/6-16/6

Kursuspakken består af to forløb som kan tages samlet, eller enkeltstående. For de konkrete kursusdage 
henvises til www.efteruddannelse.dk. Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskri-
velse af kurserne og hvor de gennemføres.

SEMIPROF FOTOGRAF 1 
(AMU-niveau)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk  
Semiprof Fotograf 1: 10 dage, den 4.-15.4

Semiprof fotograf 1 AMU nr. Kviknummer Periode

Billedbehandling - Korrektion af digitale billeder 46765 851401abi040416 10 dage 4-15/4

Billedbehandling - Ukomplicerede billeder 46772 851401abi040416 10 dage 4-15/4

Digital fotografering »on location« 40475 851401abi040416 10 dage 4-15/4

Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40473 851401abi040416 10 dage 4-15/4

Lys og komposition til digital fotografering 40474 851401abi040416 10 dage 4-15/4

Kurset skal tages som et samlet forløb. For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk.  
Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.
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FAGFAGLIGE FORLØB

SOCIALE MEDIER 
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Hovedstadsregionen, men der er mulighed for virksom-
hedstilpassede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akade-
miuddannelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: 
www.kea.dk/kompetence/om-kea-kompetence

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling.
Undervisning kl. 17.15-20.30 på følgende mandage:18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 23/5, 30/5 
og 6/6. Eksamen uge 24.
Pris: 2.800 kr.

GRUNDLÆGENDE PROGRAMMERING
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Hovedstadsregionen, men der er mulighed for virksom-
hedstilpassede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akade-
miuddannelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: 
www.kea.dk/kompetence/om-kea-kompetence

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Informationsteknologi
Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende onsdage: 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5 og 
11/5. Eksamen 25/5.  
Pris: 4.000 kr. 

GRUNDLÆGENDE DATABASE
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Hovedstadsregionen, men der er mulighed for virksom-
hedstilpassede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akade-
miuddannelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom.  
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: 
www.kea.dk/kompetence/om-kea-kompetence
 
Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Informationsteknologi
Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende tirsdage: 3/5, 10/5, 18/5 og 24/5. 
Eksamen 31/5.
Pris: 3.000 kr. 
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FAGFAGLIGE FORLØB FAGFAGLIGE FORLØB

GRUNDLÆGENDE IT-SIKKERHED
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Hovedstadsregionen, men der er mulighed for virksom-
hedstilpassede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akade-
miuddannelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: 
www.kea.dk/kompetence/om-kea-kompetence 

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Informationsteknologi
Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende tirsdage:  3/5, 10/5, 18/5 og 24/5. 
Eksamen 31/5.
Pris: 3.000 kr. 

VIDEREGÅENDE IT-SIKKERHED 
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Hovedstadsregionen, men der er mulighed for virksom-
hedstilpassede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akade-
miuddannelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: 
www.kea.dk/kompetence/om-kea-kompetence  

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Informationsteknologi
Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende tirsdage: 3/5, 10/5, 18/5 og 24/5. 
Eksamen 31/5.
Pris: 3.000 kr. 
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FAGFAGLIGE FORLØB

WEB MARKETING MANAGER   
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Jylland, men der er mulighed for virksomhedstilpassede 
forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddannelser. 
Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom.
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.iba.dk 
Oplys evt. ved tilmelding hvis du ønsker at komme på et specifi kt tilrettet grafi sk forløb 

Modulet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling. 
Undervisning kl. 9.00-16.00 på følgende dage: 7/4, 27/4, 28/4, 17/5, 19/5, 1/6, 2/6. 
Eksamen 23/6
Pris: 7.800 kr.  

SOCIAL MEDIA ADVISOR   
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Jylland, men der er mulighed for virksomhedstilpassede 
forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddannelser. 
Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.iba.dk 
Oplys evt. ved tilmelding hvis du ønsker at komme på et specifi kt tilrettet grafi sk forløb

Modulet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling.
Undervisning kl. 9.00-16.00 på følgende dage: 30/3, 31/3, 13/4, 14/4, 3/5, 4/5. 
Eksamen 26/5
Pris: 7.800 kr.  
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FAGFAGLIGE FORLØB FAGFAGLIGE FORLØB

X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE

DEN KREATIVE PROCES     
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men der er mulighed for virksomhedstilpasse-
de forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddannel-
ser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom.     
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.dmjx.dk

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design. 
Starter efterår 16.

LAYOUT (TIL TRYKTE OG DIGITALE MEDIER)   
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men der er mulighed for virksomhedstilpasse-
de forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddannel-
ser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom.     
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.dmjx.dk

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design. 
Starter efterår 16.

KOMMUNIKATIONSDESIGN 
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men der er mulighed for virksomhedstilpas-
sede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddan-
nelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. (Kan med fordel kombineres 
med Grafisk Design til Små Skærme) 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.dmjx.dk

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design. 
Undervisning kl. 9.00-16.00 på følgende dage: 18/3, 19/3, 29/4, 30/4, 27/5, 28/5. 
Eksamen 30/6
Pris: 11.500 kr.  

GRAFISK DESIGN TIL SMÅ SKÆRME 
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men der er mulighed for virksomhedstilpas-
sede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddan-
nelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. (Kan med fordel kombineres 
med kommunikationsdesign)
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.dmjx.dk

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design. 
Undervisning kl. 9.00-16.00 på følgende dage: 11/3, 12/3, 15/4, 16/4, 20/5, 21/5. 
Eksamen 15/6
Pris: 11.500 kr.  
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PERSONLIGE KOMPETENCEKURSER

HAR DU SVÆRT VED BOGSTAVERNE? PERSONLIG UDVIKLING
(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men kan efter aftale og nok deltagere også ud-
bydes på Sjælland. Evt. som virksomhedsspecifi kke kurser)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk 

Har du svært ved bogstaverne? Personlig udvikling AMU nr. Kviknummer Varighed

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 46724 18340716-15putau
5 dage
9-13/5

Kurset skal tages som et samlet forløb. For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. 
Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.

BEDRE KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE
(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men kan efter aftale og nok deltagere også ud-
bydes på Sjælland. Evt. som virksomhedsspecifi kke kurser)
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk 

Bedre kommunikation og samarbejde AMU nr. Kviknummer Varighed

Kommunikation og konfl ikthåndtering 44853 18340716-19kosa
3 dage
9-11/5

Samarbejde i grupper 45983 18340716-19kosa
2 dage
12-13/5

Kurset skal tages som et samlet forløb. For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. 
Når du søger på AMU nr. på www.amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.

UDDANNELSESPLANLÆGNING FOR MEDARBEJDERE,
TILLIDSREPRÆSENTANTER OG UDDANNELSESAMBASADØRER
(AMU-niveau) (Udbydes som udgangspunkt i Jylland, men kan efter aftale og nok deltagere også udbydes 
på Sjælland. Evt. som virksomhedsspecifi kke kurser) 
Ansøg direkte på www.efteruddannelse.dk

Uddannelsesplanlægning for medarbejdere, 
tillidsrepræsentanter og uddannelsesambasadører 

AMU nr. Kviknummer Varighed

Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 45367 Ikke skemalagt

For de konkrete kursusdage henvises til www.efteruddannelse.dk. Når du søger på AMU nr. på www.
amukurs.dk kan du se en beskrivelse af kurserne og hvor de gennemføres.
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PERSONLIGE KOMPETENCEKURSER

KOMMUNIKATION I PRAKSIS
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Hovedstadsregionen, men der er mulighed for virksom-
hedstilpassede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akade-
miuddannelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: 
www.kea.dk/kompetence/forside 

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling. 
Undervisning kl. 8.30-14.30 på følgende tirsdage: 15/3, 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 
3/5, 10/5 og 18/5. Eksamen uge 22.
Pris. 4.400 kr.

ONLINEKOMMUNIKATION
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Hovedstadsregionen, men der er mulighed for virksom-
hedstilpassede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akade-
miuddannelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: 
www.kea.dk/kompetence/forside 
 
Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling. 
Undervisning kl. 8.30-14.30 på følgende torsdage: 10/3, 17/3, 31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 
28/4, 12/5 og 19/5. Eksamen uge 22.
Pris. 4.400 kr.

PRÆSENTATIONSTEKNIK
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Hovedstadsregionen, men der er mulighed for virksom-
hedstilpassede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akade-
miuddannelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: 
www.kea.dk/kompetence/forside 

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling. 
Undervisning kl. 9.00-15.00 på følgende torsdage: 26/5, 2/6, 9/6 og 16/6. 
Eksamen uge 25.
Pris. 2.800 kr. 
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PERSONLIGE KOMPETENCEKURSER

DIGITAL MARKEDSFØRING  
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Hovedstadsregionen, men der er mulighed for virksom-
hedstilpassede forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akade-
miuddannelser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: 
www.kea.dk/kompetence/forside 
 
Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i International handel og markeds-
føring.
 
Undervisning kl. 8.30-14.30 på følgende fredage: 1/4, 8/4, 15/4, 29/4, 13/5, 20/5, 
27/5, 3/6 og 10/6. Eksamen uge 24.
Pris. 4.400 kr.

SALGSPSYKOLOGI  
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Jylland, men der er mulighed for virksomhedstilpassede 
forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddannelser. 
Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom.    
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.iba.dk

Modulet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i International handel og markeds-
føring.
Undervisning kl. 8.30-15.45 på følgende dage: 2/5, 3/5, 9/5, 10/5, 18/5, 23/5, 24/5. 
Eksamen uge 23
Pris: 9.800 kr.  

KOMMUNIKATION I PRAKSIS   
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt i Jylland, men der er mulighed for virksomhedstilpassede 
forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddannelser. 
Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom.    
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.iba.dk
Oplys evt. ved tilmelding hvis du ønsker at komme på et specifi kt tilrettet grafi sk forløb. 

Modulet kan tages enkeltvis, eller som en del at Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling.  
Undervisning kl. 9.00-15.15 på følgende dage: 12/5, 13/5, 19/5, 20/5, 26/5, 27/5, 
2/6. Eksamen uge 23
Pris: 9.800 kr.  
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X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE

MARKEDSFØRING OG SALG     
(Akademiniveau) Udbydes som udgangspunkt på Sjælland, men der er mulighed for virksomhedstilpasse-
de forløb. Bemærk der er formelle optagelseskrav, og mulighed for RKV-vurdering på akademiuddannel-
ser. Uddannelsesudbyderen kan oplyse om de nærmere detaljer herom. 
Tilmelding sker direkte hos uddannelsesudbyderen: www.dmjx.dk

Forløbet kan tages enkeltvis, eller som en del af Akademiuddannelsen i Projektledelse. 
Undervisning kl. 9.00-16.00 på følgende dage: 8/4, 9/4, 27/5, 28/5, 24/6, 25/6. 
Eksamen 11-12/8
Pris: 11.500 kr.  



38

KURSUSUDBYDERE

Offentlige udbydere i alfabetisk rækkefølge:

 Erhvervsakademi Kolding: 
 www.iba.dk/fuldtidsuddannelser  
 Erhvervsakademi Kolding: 
 www.iba.dk/fuldtidsuddannelser  

 EUC Syd: 
 www.eucsyd.dk

X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE

 Danmarks Medie og Journalisthøjskole: 
 www.dmjx.dk

 KEA kompetence: 
 www.kea.dk/da/efteruddannelser/om-kea-kom-
petence 

 Roskilde Tekniske Skole:
 www.rts.dk 

 Next Uddannelse København
 www.kts.dk

 Syddansk Erhvervsskole: 
 www.sde.dk    

 TECH College Ålborg: 
 www.techcollege.dk



39

KURSUSUDBYDERE

Private udbydere i alfabetisk rækkefølge:

Intellia: www.intellia.dk

Jensen Kurser: www.jensens.dk

Medit Consult: www.meditconsult.dk

Softworld: www.softworld.dk
 

 



 
 

X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE

 
 

 

 

 


