
ÅBNE KURSER
 › 2 dages MapInfo kursus kr. 6.400
 › 6 timers eneundervisning kr. 6.400
 › 2 dages QGIS kursus kr. 4.800

Kursusdatoer Tilmeldingsfrist Datoer Sted

FEBRUAR

QGIS
QGIS

27. januar
14. februar

7-8. februar
28. februar-1. marts

Odense
Lyngby

MARTS

MapInfo generelt
MapInfo generelt

21. februar
8. marts

6-7 marts
20-21 marts

Lyngby
Odense

APRIL

MapInfo videregående
MapInfo videregående

1. april
4. april

11-12. april
18-19. april

Lyngby
Odense

MAJ

QGIS
QGIS

28. april
10. maj

8-9. maj
23-24. maj

Lyngby
Odense
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BRUGERTILPASSEDE KURSER
Som det fremgår af kursusoversigten på hjemmesiden tilbyder vi ud over de kurser, der 
er fastlagt i kursuskalenderen en række andre kurser. Disse kurser har ofte karakter af at 
være brugerspecifikke, hvorfor de ofte afholdes lokalt hos brugerne som brugertilpassede 
kurser på baggrund af brugernes ønsker og behov. Har I ønsker til et brugertilpasset 
kursus hører vi gerne fra Jer, så vi kan lave en løsning, der passer til Jer.

Kurser med op til 10 personer
 › 1 underviser kr. 13.000 pr. dag
 › Forberedelse kr. 6.500 pr. dag hvis der ønskes brug af egne data i undervisningen.

Over 10 personer
 › 2 undervisere kr. 20.500 pr. dag
 › Forberedelse kr. 13000 pr. dag hvis der ønskes brug af egne data i undervisningen.

Afholdes et brugertilpasset kursus hos kunden, tillægges prisen underviserens 
transportomkostninger.

Afholdes et brugertilpasset kursus i COWIs lokaler, tillægges prisen omkostninger til 
lokaleleje og kursisternes forplejning. 

Eneundervisning er et tilbud fra COWI hvor vi tilbyder at kursisten kan komme til COWI 
(Odense eller Lyngby) og modtage eneundervisning i MapInfo. Her er der mulighed 
for at sparre med underviseren og stille alle de spørgsmål man måtte have. Der tages 
udgangspunkt i materialet fra enten det generelle kursus eller det udvidede. Der tilbydes 
ikke ene kursus i QGIS. 

Yderligere information og tilmelding til kurser:
www.cowi.dk/giskurser

Alle priser er ekskl. moms

http://cowi.com
http://www.cowi.dk/giskurser

