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Kursnamn Okt Nov Dec Pris
Grundkurs i ledarskap: Utveckla ditt personliga ledarskap 15-17 26-28 15 950:-
Coaching: Att leda sig själv och andra 27-28 12 950:-
Att prestera och må bra 23-24 12 950:-
Personlig Effektivitet: Bli effektivare utan stress 10-11 11-12 12 950:-
Presentationsteknik: övning och teori - grundkurs 6-7 8-9 12 950:-
Retorik: Argumentera och övertyga 14-15 12 950:-
Effektiv kommunikation: Nå hela vägen med ditt budskap 4-5 12 950:-
Inspirationsteknik - konsten att inspirera andra och sig själv 11-12 12 950:-
Management 3.0 - Att leda i en agil organisation 28-29 2-3 13 500:-
Kreativ förhandling: Certifiering ”Excellence i förhandling” Del 1 19-21 15 950:-
Samarbete genom kommunikation och värdegrundsarbete 8-9 12 950:-

Ledarskap & Personlig utveckling

Kursnamn Okt Nov Dec Pris
Intensivkurs i förändringsledning 13-14 4-5 12 950:-

Strategisk Online Marknadsföring 3-4 12 950:-
Intensivkurs i affärsutveckling 4-5 12 950:-
BABOK® for Business Analysis - Certifierad 
verksamhetsanalytiker

Verksamhetsutveckling & Kommunikation

Kursnamn Okt Nov Dec Pris
Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten 27-28 24-25 12 950:-
Diplomerad workshopledare: En kurs i facilitering 13-14 17-18 12 950:-
Grundkurs i projektledning 9-10 1-2 12 950:-
Målinriktad projektledning 15-17 26-28 15 950:-
Intensivkurs i projektekonomi 29-30 20-21 12 950:-
Microsoft Project för effektiv tids- och resursplanering 23-24 9-10 10 950:-
Agil projektledning i praktiken 5-6 15-16 12 950:-
Prince 2 Foundation – Certifierad projektledare

Projektledning & Projektmetodik

Kursnamn Okt Nov Dec Pris
Grundkurs i programmering 8-10 24-26 10 950:-
Programmering i Microsoft Excel 8-10 13 950:-
Grundkurs i C# och .NET Framework 27-29 15-17 11 950:-
Grundkurs i Javascript 13-14 11 950:-

Programmering

Kursen hålls endast företagsinternt.

Kursen hålls endast företagsinternt.



Kursnamn Okt Nov Dec Pris
Systemförvaltning i praktiken 13-14 13-14 11-12 12 950:-
Ledning och styrning av IT-verksamhet: intensivkurs 9-10 8-9 12 950:-
Usability och User Experience (UX) 23-24 27-28 12 950:-
Professional Scrum Product Owner 19-20 14 950:-
Professional Scrum Master Certifiering 11-12 3-4 14 950:-
Kanban i praktiken 21 6 950:-

Systemutveckling & Förvaltning

Kursnamn Okt Nov Dec Pris

Introduktion till SQL 22 5 6 950:-

Informationsbehandling med SQL: Grundkurs 20-21 13-14 15-16 12 950:-

Informationsbehandling med SQL: Fördjupningskurs 15-16 11-12 12 950:-

SQL programmering för Data Warehousing & Data Mining 6-7 12 950:-

XML & XSL: metoder & verktyg för effektiv datahantering 3-4 11 950:-

Databashantering & Datasökning

Kursnamn Okt Nov Dec Pris
Att beställa, ta emot och acceptanstesta IT-system 10-11 12 950:-
Intensivkurs för testledare 21-22 15-16 12 950:-
Grundkurs i test av IT-system - metoder och arbetssätt 17-18 12 950:-
Effektiv kravhantering: metoder & verktyg 16-17 18-19 12 950:-
ISTQB Foundation - Certifieringskurs i test 24-26 14 950:-
REQB Foundation Level - Certifieringskurs i kravhantering 20-21 12 900:-
Agil kravhantering med Use Case by example 5-7 1-3 16 950:-
Testautomatisering - intensivkurs 22 1 6 950:-
Testautomatisering: webbaserade applikationer m. Selenium 2 17 17 6 950:-
Prestandatest - intensivkurs 5 6 950:-

Test & Kravhantering

Kursnamn Okt Nov Dec Pris

SharePoint 2010 för administratörer och redaktörer 6-7 18-19 11 950:-
Grundkurs i Microsoft Visio:  
Effektiv dokumentation av processer och projekt

23-24 12-13 10 950:-

AutoCAD Grundkurs: Effektiv hantering av ritningar 4-6 10-12 11 950:-
AutoCAD Fördjupningskurs: Effektiv hantering av ritningar 18-19 9 950:-

Avancerade användare



Konferenser

Från Krav till System  20-21 januari (extainsatt)
Från Krav till System är tvådagarskonferensen för alla som arbetar med krav 
och system. Det fullmatade programmet innehåller 13 föredrag som hålls 
av ledande experter inom sina områden.  Några exempel på de ämnen som 
avhandlas under konferensen är bland andra: Hur du utvecklar utan krav, Agil 
kravhantering mellan Ryssland och USA, Hur du undviker agil baksmälla, Att 
ställa krav från rätt utgångspunkt och många fler. 

Systemförvaltning   2-3 december 
Konferensen Systemförvaltning 2014 är ett forum för utbyte av erfarenheter 
och kunskap för alla som arbetar med förvaltning av IT-system. 18 före-
dragshållare från olika delar av forskning och näringsliv delar med sig av sin 
kunskap och erfarenhet under två inspirerande, intressanta och trevliga dagar. 
Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av nya mod-
eller och tekniker, intressanta case, undersökningar, best-practises och panel-
debatt. Konferensen ger också flera tillfällen till att skapa värdefulla kontakter 
inom branschen. 

En internkurs innebär att kursledaren kommer till er och genomför utbild-
ningen på plats hos er. Fördelarna med detta upplägg är baland annat har 
ni möjlighet att skräddarsy utbildningen så den passar era unika behov och 
förutsättningar. Priset per deltagare blir lägre vid genomförande av en in-
ternkurs jämfört med att delta på ett öppet kurstillfälle. Dessutom hjälper ni 
till att minska belastningen på miljön genom att spara in resor till utbildning-
slokal.

Internkurser

Testforum    14-15 april
Konferensen Testforum har med drygt 1 500 besökare blivit ett mycket efter-
frågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud. Testforum är en konferens 
under två dagar för alla som arbetar med test. Här kan du ta del av intressanta 
föredrag med föredragshållare från både offentlig- och privat sektor. Program-
met är fullspäckat med föredrag som spänner över hela testområdet, bland 
annat; Hur du skapar kreativa testorganisationer, kvalitetsäkring med hjälp av 
ITIL, Testarens nya roll i Scrum-teamet m.m.



Anmälan & Information
Det ska vara roligt och enkelt att gå på kurs hos NFI. Därför hjälper vi dig att 
komma tillrätta i så stor utsträckning som möjligt. För att anmäla dig eller en 
medarebetare till någon av våra kurser, gör du något av följande:
 

Besök oss på www.nfi.se 
Maila oss på anmalan@nfi.se.
Ring oss på: 08 - 615 19 60

Du får alltid en bekräftelse på din anmälan från oss. Om informationen i den 
inte stämmer, vänligen kontakta oss så snart som möjligt enligt ovan. 

Konferensavgift
Avgiften för våra kurser varierar, se www.nfi.se för information om kursavgift 
för respektive kurs. I kursavgiften ingår kursmaterial, frukost, lunch samt efter-
middagsfika.

Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som 
SAUF Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag utarbetat. Sker avbokning 
tidigare än 14 dagar före kursstart utgår ingen avgift. 
Sker avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. 
Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.

Frågor
Har du frågor angående innehållet i våra kurser, om hotell och övernattning 
eller behöver du förslag på andra aktiviteter i samband med din kurs, kontakta 
oss gärna så hjälper vi dig. 

NFI reserverar sig för eventuella tryckfel och förändringar som sker efter 
denna broschyrs tryckning. NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i 
programinnehåll och föreläsningstider. Alla eventuella ändringar meddelas så 
snart som möjligt på www.nfi.se.



Vi kan utbildning.
  Vad vill du kunna?

Sedan 1985 har vi utbildat över 70 000 nöjda kursdeltagare inom projektledning, 
ledarskap, IT och kommunikation. Sedan starten har NFI även arrangerat över 200 kon-

ferenser med föredragshållare från både det offentliga och det privata näringlivet. 
Tack vare vårt heltäckande kursutbud inom åtta olika kategorier kan du hitta 

kursen som passar just ditt utbildningsbehov. Alla våra utbildningar genomförs 
flera gånger per år och samtliga kurser kan också genomföras internt hos er.

NFI Competence                Telefon: 08-615 19 60
Tjärhovsgatan 21                Webb: www.nfi.se
Box 4071, 102 62 Stockholm                E-post: info@nfi.se

Utbildning

99% procent av 

deltagarna ger våra 

kurser betygen bra eller 

mycket bra. 

98% säger att de 

kommer att rekommen-

dera NFI Utbildning till 

sina kollegor.


