
ONLINEKURSER

Velkommen til HK’s univers af onlinekurser.  
Her kan du dygtiggøre dig, når du har tid og lyst og i dit eget tempo.

Her finder du kurserne
Du finder kurserne når du er logget ind på 
mithk.dk og i fanebladet Job & Karriere  
klikker på onlinekurser. 

Du vælger en kategori se ikonerne neden for. 
Der kan du se, hvilke kurser der findes i hver 
kategori. Der er en beskrivelse af hvert kursus, 
så du kan vælge det rigtige kursus i forhold til 
dit behov. Du kan gennemføre alle kurser på 
pc og næsten alle på en tablet, som fx iPad.

Praktiske informationer om brugen af  
HK’s onlinekurser
Som HK-medlem kan du dygtiggøre dig gennem 
onlinekurserne præcis når du har tid og lyst 
til det. Onlinekurserne er til rådighed for dig 
døgnet rundt. 

Kurserne er gratis for dig som HK-medlem, og 
du kan bruge kurserne helt uden begrænsnin-
ger. Du kan altså i princippet være i gang med 
mere end ét kursus ad gangen.

Du behøver nemlig ikke gøre et kursus færdigt 
i én omgang. Kurset husker, hvor du er nået til, 
når du har holdt pause og vender tilbage en 
anden dag.

Du behøver heller ikke at tage et kursus fra 
A til Z. I de fleste kurser er der en indholdsfor-
tegnelse, så du kan plukke i de emner, du har 
mest brug for at træne. 

Kursus guider dig
Når du tager et onlinekursus skal du vide, at 
du er på egen hånd. Der er ingen underviser. 
Kurset guider dig videre.

Kursusbevis
Deltagelse i onlinekurserne giver dig mulighed 
for at printe et kursusbevis ved afslutningen 
af et kursus. Forudsætningen er, at du har 
klaret de indbyggede prøver tilfredsstillende. 
Eneste undtagelse er kurserne i kategorien 
Dilemmaer på jobbet.

Der er følgende kategorier: Karriere, kontorværktøjer, sprog, sociale medier,
på arbejdspladsen, kontorkompetencer og grafiske værktøjer.
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