
Tack för din förfrågan angående Internationell iata och Amadeus utbildning.
Här kommer en sammanfattad kursinformation om vårens eller höstens Inter-

nationella iata och Amadeus yrkesutbildning 2019.
Vi har nyligen haft avslutning för våra avgångselever och många gick 

glädjande direkt ut i arbete eller praktik.

Resebranschen 
Branschen är just nu i stort behov av yrkesutbildad personal inom affärs-, privat-,
grupp-, online-, eventresor, reseleverantörer, flygbolag. Vi har genom åren ut -
bildat drygt 1 000 elever sedan 1999, och några arbetar även som egenföretagare
med egen resebyråverksamhet och som resebyråleverantörer med egna upplägg.
För närvarande är det enbart ett fyrtiotal nyutexaminerade elever per år som

genom sin Internationella iata och Amadeusutbildning och examen får denna
spetskompetens och som därför blir väldigt attraktiva för resebranschen.
Så vi gratulerar till ditt yrkesval och en bransch som bara växer.

Kursstart och informationsmöte 
Välkommen med din kursanmälan för intag ht-19 eller vt-20.

Klicka här för att boka plats på INFORMATIONSMÖTE

Höstens kursstart
Plats: Påhlmans Handelsinstitut. Hagagatan 23, Stockholm
Tid: 10:00-16:30
Datum: ht-19 tisdag den 8 oktober eller 5 november

Vårens kursstart: Tisdagen den 7 april eller 5 maj 2020

Klicka här för att göra din KURSANMÄLAN

Schema och studietakt, distansplattform och kurslitteratur 
Du kan välja att studera på 20 veckor och som motsvarar cirka 20 studietimmar 
i veckan, alternativt 40 veckor som motsvarar knappt 10 studietimmar i veckan.

Kursinformation

https://www.phi.se/utbildningar/yrkesinriktade-utbildningar/informationsmoten/
https://www.phi.se/kurser/internationell-resekonsult-iata-blended-learning-1185588/apply/


Studierna är så planerade och schemamässigt upplagda att du även kan arbeta,
vara arbetssökande, föräldraledig, bo eller befinna dig utomlands under studie -
tiden.
Du följer ett schema i distansklassrummet som är planerat utifrån 20 respek-

tive 40 veckor beroende på vald studietakt. Har du valt 20 veckor och du under
studietiden känner att tempot går fortare än du tänkt utifrån ditt personliga
schema, så går det bra att istället ansluta till 40 veckors schemat fram till ett
visst datum.
För dig som arbetar heltid eller har mycket i vardagen rekommenderar vi att

välja 40 veckors schemat. För dig som kan lägga cirka 4-5 studietimmar per dag/
20 studietimmar i veckan rekommenderar vi 20 veckors schemat och som mot-
svarar en halvtidstjänst. Studietakterna och schemat är upplagt och tar hänsyn
till de som är arbetssökande och de regler som då gäller. Tack vare detta är man
behörig att arbeta och ha rätten till A-kassa under studietiden. Skulle din arbets-
förmedlare/handläggare önska ett utbildningsintyg så är du välkommen att 
kontakta oss för utställande av intyg gällande studietimmar.
Utöver support, schema och inspelade föreläsningar i distansklassrummet 

arbetar vi även med iata kurs-, arbetsbok med tillhörande kapitel samt övningar.
Samtliga kapitel i litteraturen motsvaras av en separat ikon i distansklassrummet
där man ställer frågor och svar. På så sätt hjälps vi alla åt. En fråga från en kurs-
deltagare kommer de andra kursdeltagarna till glädje då man även får ett tydligt
svar på frågan och som kan ses i respektive diskussionsforum av samtliga kurs-
deltagare. På så sätt hjälper vi varandra framåt i utbildningen och kan ta del av
allt som händer oavsett var i landet, världen man bor.
Fråga och svar ligger kvar så att samtliga deltagare får hjälp oberoende när

man är inloggad.
Vi kommer under studietiden även ha fysiska träffar. Dels vid de fysiskt lärar-

ledda genomgångarna inför iata examen samt under den fysiskt lärarledda 
Amadeus veckan med Certifiering som även ingår i utbildningen. Under den 
fysiskt lärarledda Amadeusveckan arbetar vi med Amadeus kurslitteratur paral-
lellt med fysiskt lärarledda lektioner i verkliga resebyrålicenser. 

Amadeus reguljärbokningssystem
90% av alla reguljär resebyråer i Sverige arbetar i Amadeus flygbokningssystem.
Charterarrangörerna arbetar med sina egna bokningssystem, medan alla regul-

järflyg kräver sin bokning i något av gds systemen, där Amadeus är det mest an-
vända i Sverige. Detta gäller även de resebyråer som arbetar online. Så trots att
kund bokat sin resa online, så sköts eventuella ändringar och ombokningar via
ett gds system ”back office” av fysisk person.
Du kommer att under den fysiskt lärarledda Amadeus veckan utbildas i verk-

lig resebyråmiljö från verkliga resebyrålicenser i den allra senaste versionen 
Amadeus. Du kommer under hela utbildningen även att parallellt undervisas i
Amadeus kommandon i ett online system i förberedande syfte inför den fysiskt
lärarledda Amadeus kursen med Certifiering. Den fysiskt lärarledda Amadeus
veckan avslutas med tentamen och som efter godkänt prov gör dig bokningsbe-
hörig och redo för branschen.
Under den fysiskt lärarledda Amadeus kursen krävs det att du har en bärbar

dator med inbyggd eller separat webbkamera samt ljud.

Utbildningskostnad 
Utbildningsavgiften om 45 900 sek är inklusive moms samt all iata och 
Amadeus kurslitteratur. Handpenning om 8 900 sek betalas senast 14 dagar efter

Detta gör dig boknings -
behörig från dag ett efter 
avklarade studier.



kurs anmälan. Vid kursanmälan inom 14 dagar skall hela kursavgiften regleras. 

Finansiering
Förmånliga lånevillkor till kursavgiften. I samarbete med Human Finans 
erbjuder vi förmånliga lån för utbildningen. Gå in på Human Finans hemsida
och följ de enkla instruktionerna. För ytterligare information, ring gärna 
08-560 201 15.

Utbildningstid och examen 
Du har ett år på dig att avsluta din iata och Amadeus examen.

iata examen kan göras under våren, försommaren, sensommaren samt hösten
på specifika datum. Skulle det behövas ingår ett omprov för iata examen samt en
administrativ kostnad för Amadeuslicens gällande omprov. I de fall där ytterligare
tid behövts/fler omprov än de som ingår, löser vi detta genom att beställa ny
kurslitteratur och licenser för ytterligare ett års möjlighet till avklarade studier.
Detta förutsätter fortsatta studier i följd utan studieuppehåll. Cirka 75% av våra
avgångselever klarar iata examen vid första tillfället samt 98% klarar Amadeus
vid första tillfället. Vi sköter all administration och kontakt med iata. Nytt för
år 2019! iata provet sker online med uppkoppling mot iata Canada/Geneve och
som gör att du kan sitta hemifrån och göra din examen under ordnade former
med specifika regler. 

Våra kursdeltagare
De flesta av våra kursdeltagare har på ett eller annat sätt varit ute på arbetsmark-
naden och arbetat men har ingen erfarenhet av resebranschen. Många har sedan 
tidigare drömt om att utbilda sig och jobba inom resebranschen men inte kunnat
på grund av arbete, familj eller bott på annan ort som inte gjort det möjligt att
ansluta till en skola med studietid på två år.
Vår utbildning var mellan 1999-2004 en (yh) Yrhesutbildning på ett år. År

2004 plockade vi ut de yrkesämnen som branschen kräver och omvandlade ut-
bildningen till en onlineutbildning med vissa fysiskt lärarledda träffar. Detta har
gjort det möjligt för många att parallellt med studier kunna arbeta och fungera
som vanligt i vardagen och samtidigt utbilda sig till det man länge drömt om.
Några av våra kursdeltagare har i dag sin egen resebyråverksamhet med biljett -
rättigheter tack vare iata behörigheten samt Amadeus kunskaperna. Kursen är
uppbyggd på ett sådant sätt att man lär sig från grunden och inte behöver ha
några tidigare branscherfarenheter. Några utav de resebyråer som skapats av 
tidigare kursdeltagare är.

http://transylvania.se/se
http://www.gordintravel.com
https://www.salamatravel.se
http://www.luutravel.com
http://www.unotravel.se 
http://www.enroute.se

Tidigare kursdeltagare arbetar i dag på bland annat
Privatresebyråer
Affärsresebyråer

Utöver IATA Diplom får 
du även efter avklarat 
Amadeus prov ett Certifikat
från Amadeus på dina regul-
jära bokningskunskaper.

https://www.humanfinans.se/pahlmans-handelsinstitut.html


Kongress och Event byråer
Online resebyråer
Incoming turism
Flygbolag
Flygplatser
Hotell
Charterarrangörer 

Vår historik
– Våra utbildare har yrkeserfarenhet inom branschen sedan 1988.
– Vi har sedan 1999 varit ett iata (atc) Authorized Training Center
– Vi har sedan 2004 erfarenhet av utbildning online med distansmetodik.
– Vi har sedan start utbildat Amadeus från verkliga resebyrålicenser.
– iata Foundation Course gör våra kursdeltagare Internationellt behöriga.
– Vi har sedan 1999 utbildat och lotsat drygt 1000 kursdeltagare till en
fantastisk bransch som bara växer.

– Från år 2019 samarbetr vi med Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm.

Många av våra tidigare kursdeltagare arbetar även utomlands tack vare att det är
Internationella regler och termer som gäller. Många kursdeltagare är även 
kollegor med varandra i samma kedja men i olika städer.
Samarbetet med tidigare kollegor och kursdeltagare som i dag arbetar i bran-

schen är en stor fördel för de avgångselever som snabbt önskar komma ut i arbete.
För att få bedriva iatas olika utbildningar krävs att man av iata är godkänd

som ett atc/Authorized Training Center). ProNordic Education är det enda god-
kända utbildningscenter på distans i Sverige med behörighet att utbilda iatas In-
ternationella kurser. Amadeusutbildningen hålls även i verklig resebyråmiljö från
verkliga resebyrålicenser.
Tack vare detta går många av våra kursdeltagare direkt ut i arbete.

Diplom och Intyg
Efter avklarade studier erhåller du:
– IATA Diploma
– AMADEUS Certificate
– ProNordic Education Utbildningsintyg

ProNordic Facebook
Välkommen att gå med i ProNordic Facebook som du hittar genom att gå in
under www.pronordic.eu
Här tipsar vi om lediga tjänster inom branschen samt visar lite om hur det kan

se ut vid vår olika fysiskt lärarledda träffar och sammankomster.

Klicka här för att göra din KURSANMÄLAN

Vi ringer gärna upp dig för ytterligare frågor. Välkommen att maila ditt telefon-
nummer till katarina.nygren@pronordic.eu

Varma hälsningar och välkommen med din kursanmälan till en underbar 
bransch som bara växer.

Katarina Nygren
katarina.nygren@pronordic.eu 
073-3860330  

ProNordic Education är det
enda godkända utbildnings-
center på distans i Sverige
med behörighet att utbilda
IATAs Internationella 
kurser.

Tel. +46 73 386 03 30. Fax +46 8 667 65 65
www.pronordic.eu

I samarbete med Påhlmans Handelsinstitut

https://www.phi.se/kurser/internationell-resekonsult-iata-blended-learning-1185588/apply/



