XBA 30-31
Hvor
Undervisningen foregår hos Business Institute, Vesterbro 18, 9000 Aalborg.
Mandage (9.00 – 16.00), tirsdage (8.30 – 16.00) ca. 1 gang pr. måned, i alt 8 mødegange.
Examination Bootcamps foregår hos Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg eller via
Skype.

Hvornår

Reinventing Organizations
Reinventing Organizations

04.02.2019
05.02.2019

9:00 - 18:00
8:30 - 16:00

Leadership in Sync
Leadership in Sync

11.03.2019
12.03.2019

9:00 - 16:00
8:30 - 16:00

Acceleration Change
Acceleration Change

08.04.2019
09.04.2019

9:00 - 16:00
8:30 - 16:00

Examination Bootcamp*

01.05.2019

9:00 - 22:00

Leadership Insights
Leadership Insights

06.05.2019
07.05.2019

9:00 - 16:00
8:30 - 16:00

Examination Bootcamp*
Examination Bootcamp*

27.05.2019
28.05.2019

9:00 - 22:00
9:00 - 22:00

Eksamen

19.06.2019

8:00 - 16:00

Strategy 2.0
Strategy 2.0

19.08.2019
20.08.2019

9:00 - 18:00
8:30 - 16:00

Next Level Strategy
Next Level Strategy

23.09.2019
24.09.2019

9:00 - 16:00
8:30 - 16:00

Dynamic Customer Understanding 21.10.2019
Dynamic Customer Understanding 22.10.2019

9:00 - 16:00
8:30 - 16:00

Strategic Insights
Strategic Insights
Examination Bootcamp*

18.11.2019
19.11.2019
20.11.2019

9:00 - 16:00
8:30 - 16:00
9:00 - 22:00

Examination Bootcamp*
Examination Bootcamp*

02.12.2019
03.12.2019

9:00 - 22:00
9:00 - 22:00

Eksamen
Eksamen
Translokation

20.01.2020
8:00 - 16:00
21.01.2020
8:00 - 14:00
21.01.2020 16:00 - 19:00

*Disse Bootcamps er frivillige og vær venligst opmærksom på, at frokost og aftensmad ikke er
inkluderet. Der er naturligvis kaffe, brød og kage, som ved de øvrige moduler.
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Examination Bootcamps
Hvis du har behov for at strukturere din tid mest muligt, har du mulighed for allerede nu at komme
din XBA ind i Outlook. Spar på tiden, når du skriver eksamensopgaver; tjek ind på Examination
Bootcamps, hvor du arbejder uforstyrret og effektivt; altid med mulighed for vejledning.
Vi har indført frivillige Examination Bootcamps, hvor du har mulighed for at blive du fredet til at
arbejde effektivt og fokuseret under kyndig vejledning, så vi hele tiden sikrer fremdrift og kvalitet i dit
arbejde. Når du tjekker ud fra campen, er du stort set færdig med eksamensopgaven, og kan
dermed fokusere på alle dine andre gøremål.
Du får Useful Education, der giver værdi og mening på en moderne og tidssvarende måde.

Komfort
For at gøre uddannelsesforløbet nemt og bekvemt for deltagerne, tilbyder vi to komfortpakker, som
søger for alt det praktiske omkring dit uddannelsesforløb. Med disse pakker kan du fokusere på
uddannelsen, da vi tager os af alt det praktiske.
Du kan vælge komfortpakke 1 eller 2:
Komfortpakke 1
Indeholder alt materiale du får brug for på din uddannelse, herunder bøger og artikler.
Derudover får du fuld forplejning i form af morgenbrød, frugt, frokost, lækre kaffer og kage.
Komfortpakke 2
Inkluderer komfortpakke 1 samt 1 overnatning fra mandag til tirsdag i forbindelse med din
uddannelse. Vi booker overnatning for dig på Scandic Aalborg City, som tilbyder lyse og
komfortable værelser. Hotellet er placeret i gåafstand fra Business Institute.
NB! Vær opmærksom på at der ikke er hotelovernatninger i forbindelse med Bootcamp moduler,
da deltagelse i disse er frivillige. Vi er dog gerne behjælpelig med at reservere værelse for dig, hvis
du ønsker det.

Pris
XBA uddannelse: kr. 39.500,00
Komfortpakke 1: kr. 11.000,00

Komfortpakke 2: kr. 20.000,00

Det samlede beløb betales 14 dage efter vores tilbud om optagelse og gælder som din endelige
bekræftelse på, at du ønsker at gøre brug af din studieplads. Beløbet kan ikke refunderes.
Alle priser er eksklusiv moms. Der tages forbehold for prisstigninger.

Ansøgning
Ansøg direkte på vores hjemmeside http://www.business-institute.dk/ansoeg-nu/
Du vil modtage svar på din ansøgning senest 5 hverdage efter modtagelsen.
Deadline for ansøgning til XBA uddannelsen er senest den 10. januar 2019
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