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BYG VIDERE PÅ DIN FAGLIGHED HOS TECHCOLLEGE 
Uanset om du er på jagt efter ny viden, genopfriskning eller op-
kvalificering af dine kompetencer inden for det grafiske univers, 
kommunikation, fotografering og video- eller billedredigering, har 
vi et kursus netop til dig. 

Lad dig inspirere i dette katalog og find dit næste kursus på 
TECHCOLLEGE.

FORDELAGTIGE DELTAGERVILKÅR OG TILSKUD TIL 
ARBEJDSGIVER
Hvis du er i job eller er selvstændig og har uddannelse til og med 
faglært niveau, er kursusprisen 126 kr. pr. dag, og din arbejds-
giver eller din virksomhed kan opnå VEU-godtgørelse 881 kr. pr. 
dag. Hvis du har mere end 120 km til skolen, kan du/din arbejds-
giver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på 500 kr. pr. døgn og 
derudover tilskud til transport. 

Hvis du har en kort videregående eller videregående uddannelse, 
kan du sagens deltage i kurserne, dog uden tilskud.

Se priser og tilskudsmuligheder på 
techcollege.dk/efteruddannelse

https://techcollege.dk/efteruddannelse/


ONLINE MARKETING 
OG WEBDESIGN

ONLINE MARKETING MANAGER
Den perfekte vej til at skabe resultater på internettet. Få en grund-
læggende forståelse for, hvordan du laver online markedsføring. 
Internettet er stort, og mulighederne er mange, og derfor kan det 
være ekstra svært at finde den helt rigtige online marketings op-
skrift for netop din virksomhed. 

På kurset kommer vi omkring SEO, Adwords, konverteringsop-
timering, Google Analytics, nyhedsbreve, social media, content 
marketing og meget, meget mere. 

5x2 dage, den 28. – 29.10.20, 04. – 05.11.20, 11. – 12.11.20, 
18. – 19.11.20 + 25. – 26.11.20

WEBDESIGN MED WORDPRESS, BEGYNDERNIVEAU
Få del i de gratis koder og lær at bygge hjemmesider helt fra bund-
en med WordPress.
Vi kigger på de forskellige udbydere af WordPress-løsninger, og 
hvad du skal være opmærksom på, når du vælger en udbyder. 
Hvordan du køber et domænenavn, og hvordan du installerer 
WordPress. Herefter gennemgår vi, hvordan du bygger en hjem-
meside op. Du lærer, hvordan du opretter menuer og sider, og 
hvordan du arbejder med billeder – og meget mere.

2x2 dage den 09.11.20 – 10.11.20 + 16.11.20 – 17.11.20

3Se fuld kursusbeskrivelse, pris, tilskud og tilmeld på techcollege.dk/efteruddannelse.

https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/webdesign-og-online-marketing/online-marketing-manager
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/webdesign-og-online-marketing/webdesign-begynderniveau
https://techcollege.dk/efteruddannelse/


Se fuld kursusbeskrivelse, pris, tilskud og tilmeld på techcollege.dk/efteruddannelse.4

GRAFISK DESIGN MED INDESIGN, BEGYNDERNIVEAU
Lær at lave dine egne grafiske produkter med InDesign og få en 
grundig introduktion til produktion af mindre grafiske produkter.

2x2 dage, den 07.09.20 – 08.09.20 + 14.09.20 – 15.09.20
2x2 dage, den 28.10.20 – 29.10.20 + 04.11.20 – 05.11.20
2x2 dage, den 07.12.20 – 08.12.20 + 14.12.20 – 15.12.20

GRAFISK DESIGN MED INDESIGN, RUTINENIVEAU
Bliv stærkere i grafisk produktion og lær at gøre tingene på den 
smarte måde med InDesign. 

2 dage, den 21.09.20 – 22.9.20
2 dage, den 23.11.20 – 24.11.20

GRAFISK DESIGN MED INDESIGN, EKSPERTNIVEAU
Lær at arbejde med store dokumenter ved hjælp af InDesigns 
Book-funktion, mastersider, krydsreferencer, automatiske indholds- 
fortegnelser og alt andet, der kan effektivisere dit arbejde.

2 dage, den 17.06.20 – 18.6.20
2 dage, den 30.11.20 – 1.12.20

GRAFISK DESIGN 

https://techcollege.dk/efteruddannelse/
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/grafisk-design/grafisk-design-begynderniveau
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/grafisk-design/grafisk-design-rutineniveau
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/grafisk-design/grafisk-design-ekspert-niveau


DIGITAL PRINT, 
STORFORMAT, 
WORKFLOW
DIGITAL PRINTOPERATØR
Et fagstærkt kursus for trykkere, bogbindere, grafikere, 
serigrafer m.fl.

På kurset lærer du at arbejde med klargøring af tryk og print til 
det færdige produkt. Du lærer at indstille og at udnytte printerens 
kapacitet samt at overholde de professionelle kvalitetskrav, der er 
gældende inden for produktion af digitalprint.

Du lærer desuden om produktion af storformatprint til banner, 
skilte, dekoration og udstillinger. Du lærer korrekt indstilling af 
kvalitetsparametre for jobbet i de valgte programmer. Du lærer at 
printe og efterfølgende at montere selvklæbende folier. Du opnår 
kendskab til forskellige foliers holdbarheds- og montageegenska-
ber og kan omsætte dette til kvalificerede valg i print, montage 
og brug, ligesom du får kendskab til forskellige foliers egenskaber, 
herunder hvordan folien skal håndteres og opbevares. Og meget, 
meget mere.

10 dage i træk, den 26.10.20 – 06.11.20

5Se fuld kursusbeskrivelse, pris, tilskud og tilmeld på techcollege.dk/efteruddannelse.

https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/digitaltryk-storformat-farvestyring/digital-printoperator
https://techcollege.dk/efteruddannelse/


Se fuld kursusbeskrivelse, pris, tilskud og tilmeld på techcollege.dk/efteruddannelse.

BILLEDBEHANDLING OG 
PROFESSIONEL FOTOGRAFERING

SEMIPROF FOTOGRAF, BEGYNDERNIVEAU
Digital kamerateknik, fotografering og billedbehandling i Photo- 
shop. Du har et digitalt spejlreflekskamera, men mangler måske 
at få styr på alt det grundlæggende? På Semiprof fotograf, be-
gynderniveau, starter vi helt fra bunden og arbejder os igennem 
kamerafunktioner, billedkomposition, vinkling, flashfoto, brænd-
vidde, ISO og meget, meget mere. 

4 dage i træk, den 22.06.20 – 25.06.20
2x2 dage, den 28.09.20 – 29.09.20 + 05.10.20 – 06.10.20
4 dage i træk, 23.11.20 – 26.11.20
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https://techcollege.dk/efteruddannelse/
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/billedbehandling-fotografering-video-animation/semiprof-fotograf-begynderniveau
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BILLEDBEHANDLING MED PHOTOSHOP, BEGYNDERNIVEAU 
Lær at arbejde med grundlæggende korrektion af billeder i Photo- 
shop. Lær processen fra når du åbner et billede, til hvordan du 
laver retoucheringer og farvekorrektion og meget mere.  

2x2 dage, den 23.09.20 – 24.09.20 + 30.09.20 – 01.10.20
2x2 dage, den 18.11.20 – 19.11.20 + 25.11.20 – 26.11.20

BILLEDBEHANDLING MED PHOTOSHOP, RUTINENIVEAU
Lær om mere avancerede måder at arbejde med billeder på og at 
lave avancerede fritlægninger af produkter eller mennesker. Lær 
også at lave komplicerede sammenkopieringer af billeder og bruge 
masker og filtre. 

2 dage, den 07.10.20 – 8.10.20
2 dage, den 02.12.20 – 3.12.20

BILLEDBEHANDLING MED PHOTOSHOP, EKSPERTNIVEAU
Lær at lave kreativ manipulation på højt niveau i Photoshop og 
at sammenkopiere billeder ved hjælp af Smart Objects. Bliv også 
ferm til at arbejde med flere Artboards i Photoshop til for eksempel 
bannerproduktion. 
 
2 dage, den 09.12.20 – 10.12.20

Se fuld kursusbeskrivelse, pris, tilskud og tilmeld på techcollege.dk/efteruddannelse.

https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/billedbehandling-fotografering-video-animation/billedbehandling-begynderniveau
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/billedbehandling-fotografering-video-animation/billedbehandling-rutineniveau
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/billedbehandling-fotografering-video-animation/billedbehandling-ekspertniveau
https://techcollege.dk/efteruddannelse/


Se fuld kursusbeskrivelse, pris, tilskud og tilmeld på techcollege.dk/efteruddannelse.8

VIDEOREDIGERING MED PREMIERE PRO, BEGYNDERNIVEAU
Lær at lave professionel videoredigering fra bunden i Premiere Pro. 
På kurset tager vi udgangspunkt i dine egen optagelser, og du 
prøver at følge en videoproduktion fra start til slut.  

2x2 dage, 09.09.20 – 10.09.20 + 16.09.20 – 17.09.20
2x2 dage, 02.12.20 – 03.12.20 + 10.12.20 – 11.12.20

MOTION GRAPHICS MED AFTER EFFECTS,
BEGYNDERNIVEAU
Lær at producere animationer til websites og e-publikationer med 
After Effects samt animationer til brug i blandt andet bannerrekla-
mer og multimedieproduktioner på nettet.

2x2 dage, 19.10.20 – 20.10.20 og 26.10.20 – 27.10.20

MOTION GRAPHICS MED AFTER EFFECTS, RUTINENIVEAU
Vi fokuserer på optimering af workflow, så du kan slippe dine kre-
ative kræfter løs. Vi arbejder med oprettelse og brug af animati-
on presets og motion graphics-templates, så du kun skal animere 
samme effekt én gang.

2x2 dage, 09.11.20 - 10.11.20 og 16.11.20 - 17.11.20

VIDEOREDIGERING OG 
MOTION GRAPHICS

https://techcollege.dk/efteruddannelse/
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/billedbehandling-fotografering-video-animation/videoredigering-begynderniveau
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/billedbehandling-fotografering-video-animation/motion-graphics-begynderniveau
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/billedbehandling-fotografering-video-animation/motion-graphics-begynderniveau
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/billedbehandling-fotografering-video-animation/motion-graphics-rutineniveau


ADOBE UPDATE-KURSUS
ADOBE CREATIVE CLOUD 
– ADOBE CC2020 UPDATE-KURSUS 
Savner du et overblik over de nyeste funktioner i InDesign, 
Illustrator og Photoshop? 

På dette kursus gennemgår vi de nyeste funktioner i Adobe Creati-
ve Cloud 2020 og nogle af de mest spændende nyheder i tidligere 
versioner af Creative Cloud.

Se og lær om bl.a. de nyeste værktøjer til fritlægninger i Photo-
shop, eller hvordan du inkorporerer kundens PDF-noter direkte i 
dit InDesign-dokument. Undervejs får du masser af tips og tricks 
til, hvordan du kan arbejde mere effektivt med programmerne.  

Den 3.11.2020

BEMÆRK: Kurset er ikke et AMU-kursus 

9Se fuld kursusbeskrivelse, pris, tilskud og tilmeld på techcollege.dk/efteruddannelse.

https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/grafisk-design/adobe-creative-cloud-adobe-cc2020-update
https://techcollege.dk/efteruddannelse/


KREATIV ILLUSTRATION MED ILLUSTRATOR,
BEGYNDERNIVEAU
Bliv god til at se masser af kreative muligheder i dit design med 
Adobe Illustrator. Lær at arbejde med vektorgrafik, tegne målfast, 
arbejde i lag og oprette masker. Få derudover et godt kendskab 
til grundlæggende værktøjer til oprettelse, manipulation og redi-
gering af vektorgrafik – alt sammen, så du kan gå hjem og lave 
mere komplekse illustrationer og udnytte de mange muligheder 
og værktøjer.

2x2 dage, den 21.09.20 – 22.09.20 + 28.09.20 – 29.09.20
2x2 dage, den 18.11.20 – 19.11.20 + 25.11.20 – 26.11.20

KREATIV ILLUSTRATION MED ILLUSTRATOR,
RUTINE/EKSPERTNIVEAU
Lær at anvende de nye funktionaliteter og opdaterede tools, som 
alle medfører øget produktivitet og kreativitet. Lær blandt andet 
om effektiv farveredigering og anvendelse af 3D-effekter. Du vil 
blive præsenteret for nye anvendelsesmuligheder, og der vil være 
mulighed for at tage udgangspunkt i aktuelle opgaver og proble-
matikker.

3 dage, den 22.06.20 – 24.6.20
3 dage, den 07.12.20 – 9.12.20

KREATIV ILLUSTRATION
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https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/kreativ-illustration/kreativ-illustration-begynderniveau
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/kreativ-illustration/kreativ-illustration-begynderniveau
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/kreativ-illustration/kreativ-illustration-rutine-expert
https://techcollege.dk/efteruddannelse/grafisk-foto-online-marketing/kreativ-illustration/kreativ-illustration-rutine-expert


11Se fuld kursusbeskrivelse, pris, tilskud og tilmeld på techcollege.dk/efteruddannelse.

KONTAKT OG SUPPORT OM TILMELDING OG 
VEU-GODTGØRELSE

Berit Godsk Norre
Uddannelsessekretær
Telefon 72505244
bj@techcollege.dk

Gitte F. Rasmussen
Uddannelsessekretær
Telefon 72505271
gira@techcollege.dk

KONTAKT FOR MERE INFORMATION OM KURSERNE SAMT 
VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 

Birgitte Boe
Uddannelseskonsulent
Telefon 25266249
bbm@techcollege.dk

https://techcollege.dk/efteruddannelse/


Byg videre på din faglighed
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