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NTV skólinn sérhæfir sig í hagnýtu og starfsmiðuðu námi í samvinnu við mörg af
leiðandi fyrirtækjum landsins. Kennsla í NTV er verkefnamiðuð og fer fram í
litlum hópum í nánu samstarfi við kennara. NTV er viðurkenndur fræðsluaðili af
Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og er alþjóðleg prófamiðstöð. Skólinn
hefur verið starfandi frá 1996.
Sérstaða NTV
Lögð er áhersla á hagnýtt og verkefnamiðað nám, fáa nemendur í hóp og nána
samvinnu nemenda og kennara sem skilar sér í ánægðum nemendum. NTV hefur
ætíð haft það orðspor á sér að vera vinalegur og heimilislegur skóli og hafa
nemendur orð á því að þeim líði vel í skólanum. Í nýlegri skoðanakönnun haust
2016 segjast um 90% nemenda mæla með námi hjá okkur. Við erum mjög
meðvituð um þetta og gerum allt sem við getum til að viðhalda því þægilega og
persónulega viðmóti sem skólinn er þekktur fyrir.
Samstarf skóla og atvinnulífs
NTV hefur þegar gert samstarfssamningar við leiðandi fyrirtæki á sviðum sem
tengjast námsleiðum NTV, má þar nefna CCP, Tölvutek, og Deloitte. Samstarf
þetta er hugsað til að nám og námsframboð NTV sé sem mest í takt við þarfir
atvinnulífsins og miði að því að styrkja stöðu einstaklinga á vinnumarkaði.
Jafnframt opnar þetta leið fyrir nemendur skólans til að kynnast betur hvernig
námið tengis raunhæfum verkefnum á vinnumarkaði.
Náms – og starfsráðgjöf
Við skólann er starfandi náms- og starfsráðgjafi sem veitir stuðningi í námi og
leiðsögn við val á námsleiðum. Náms og starfsráðgjafi NTV er Ágústa
Björnsdóttir agusta@ntv.is
Skólinn býður upp á fjölda námsleiða á sviði:
Bókhalds - og skrifstofufærni
Forritunar
Kerfisstjórnunar
Grafík og margmiðlunar
Viðskipta –og markaðsfræða
Almennrar tölvufærni
Sérsniðin námskeið fyrir einstaklinga og fyrirtæki

Allar upplýsingar er að finna á heimasíðu skólans www.ntv.is einnig er hægt
að fá nánari upplýsingar í síma 544-4500.
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Netkennsla NTV
Tækifæri þitt til að læra þar og þegar þér hentar?
Netkennsla er áskriftarvefur fyrir alla sem vilja læra að nýta sér tölvur, snjalltæki
og hugbúnað við störf, í skóla eða skemmtunar. Kennsluefnið sem er allt á
íslensku miðast við að áskrifendur hafi meðalgetu eða séu skemmra komnir en
flestir ættu að finna sér eitthvað við sitt hæfi. Við höfum metnaðarfull markmið
um að auka stöðugt framboð af kennsluefni.
Markmið okkar er að bjóða faglega kennslu og vandað kennsluefni á netinu með
góðri þjónustu og auðveldu aðgengi að leiðbeinendum. Við stefnum á að verða
leiðandi í netkennslu á Íslandi og þjóna breiðum hópi ánægðra viðskiptavina.
Ýmsar áskriftarleiðir í boði sjá nánar: https://netkennsla.is/
Nánari upplýsingar í síma 544-4500.

Forritun með C# ( grunnnámskeið)
Markmiðið með námskeiðinu er að undirbúa nemendur fyrir frekara nám í
forritun og einnig að gera nemendum betur kleift að meta hvort þeir hafi áhuga
og getu til að halda áfram á þessari braut. Í náminu er mikið um verklegar
æfingar. Sjá nánar á http://www.ntv.is/is/forritun/grunnur-i-cNæstu námskeið hefjast 18. sept. 2017
_____________________________________________________________________________________________
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Alvöru vefsíðugerð með WordPress
Á þessu gagnlega námskeiði setja nemendur upp sína eigin heimasíðu með hjálp
WordPress vefumsjónarforritsins. Forritið er eitt vinsælasta vefumsjónarkerfið í
dag og býður upp á ótal möguleika. Farið verður yfir hvernig hægt er að hanna og
setja upp vefsíðu sem hentar þörfum hvers og eins. Öll atriði eru kennd frá
grunni. http://www.ntv.is/is/grafik-og-margmidlun/alvoru-vefsidugerd
Næstu námskeið hefjast í október 2017

Grunnnám í bókhaldi og excel
Markmiðið með námskeiðinu er að nemendur öðlist góðan skilning á bókhaldi og
þjálfist í notkun á Navision tölvubókhaldi.
Námskeiðið er fyrsti hluti af þremur í námi að Viðurkenndum bókara.
http://www.ntv.is/is/bokhalds_og_taekninam/grunnnam-i-bokhaldi-og-excel
Næstu námskeið hefjast 20. og 21. sept. 2017
_____________________________________________________________________________________________

Skrifstofuskóli NTV og Mímis
Um er að ræða almennt skrifstofu- og tölvunám sem hentar öllum sem annað
hvort eru á leið út á vinnumarkaðinn, oft eftir nokkurra ára hlé, eða vilja styrkja
stöðu sína í starfi. Í náminu er lögð rík áhersla á að styrkja einstaklinginn og gera
hann hæfari til að takast á við krefjandi störf á vinnumarkaðinum.
Meðal kennslugreina eru bókhald, tölvubókhald, verslunarreikningur, Word,
Excel, streitustjórnun, sjálfstyrking og margt fleira. Námið er hugsað fyrir þá sem
ekki hafa lokið grunnmenntun og er styrkt af Fræðslusjóði atvinnulífins. Námið
er jafnframt fyrsti hluti af þremur í námi að Viðurkenndum bókara.
http://www.ntv.is/is/vidskipta_og_taekninam/skrifstofu-og-tolvunam
Næstu námskeið hefjast 4. og 5. sept. 2017
_____________________________________________________________________________________________
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Sölu – markaðs og rekstrarnám NTV og Mímis
Sölu-, markaðs- og rekstrarnám NTV og Mímis hentar sérstaklega þeim sem hafa
áhuga á að vinna við viðskipta-, sölu- og markaðsmál og þeim sem vilja stofna til
eigin reksturs. Eftir námið hefur nemandinn öðlast nægjanlega innsýn og færni í
viðskipta-, markaðs- og sölumálum til að undirbúa eigin rekstur eða til að starfa
sem sölu- og markaðsfulltrúi stærri fyrirtækja. Öll fög í náminu eru kennd frá
grunni.
Námið er ætlað fólki sem er 20 ára eða eldra og hefur stutta formlega skólagöngu
að baki og er styrkt af Fræðslusjóði atvinnulífsins.
http://www.ntv.is/is/vidskipta_og_taekninam/view-solu-markads-ogrekstrarnam
Næsta námskeið hefst 5. sept. og í nóvember 2017
_____________________________________________________________________________________________

Tækniþjónusta
Námsleiðin Tækniþjónusta, byggir á hagnýtum viðfangsefnum tengdum
tækniþjónustu við viðskiptavini og samstarfsfólk. Í náminu er áhersla lögð á að
byggja upp grunnþekkingu á vélbúnaði, stýrikerfum, hugbúnaði og netkerfum.
Einnig að þjálfa námsmenn í að veita almenna þjónustu við uppsetningu og
tengingar, greina einfaldar bilanir og bregðast við þeim.
Námið er ætlað þeim sem sinna eða hafa hug á að sinna starfi við tækniþjónustu.
Námið er sniðið að þeim sem eru 20 ára eða eldri og hafa stutta formlega
skólagöngu að baki. http://www.ntv.is/is/kerfisnam/taeknithjonusta
Næstu námskeið hefjast 2. okt. 2017

Tölvuviðgerðir
Þetta vinsæla námskeið er fyrir þá sem vilja starfa við tölvuviðgerðir eða fá
góðan grunn til frekara náms t.d fyrir kerfisstjóranám. Námskeiðið er verklegur
undirbúningur fyrir A+ gráðuna frá CompTIA, þ.e. þann hluta sem snýr að
vélbúnaði. Eftir námskeiðið eiga nemendur að geta uppfært, bilanagreint og gert
við tölvubúnað. Frábært tækifæri til að kynna sér frekara nám í kerfisstjórnun.
http://www.ntv.is/is/kerfisnam/tolvuvidgerdir-1
Næstu námskeið hefjast 29. ág. og 13.okt. 2017
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Grafísk hönnun
Þetta er hagnýtt og yfirgripsmikið nám fyrir þá sem vilja vinna efni fyrir
prentmiðla á tölvutæku formi. Kennt er á Adobe-forritin sem eru allsráðandi í
grafíska geiranum í dag: Illustrator (teikning), InDesign (umbrot) og Photoshop
(myndvinnsla). Markmið námskeiðsins er að nemendur geti komið frá sér
hugmyndum á tölvutæku formi og að frágangur allra verka sé eins og best verður
á kosið. http://www.ntv.is/is/grafik-og-margmidlun/grafisk-honnun
Næstu námskeið hefjast 14. sept. 2017

Allar nánari upplýsingar um tímasetningar og verð er að finna á heimasíðu
skólans www.ntv.is einnig er hægt að fá nánari upplýsingar í síma 544-4500.
Athugið að tímasetningar og verð frá önn til annar geta breyst og því mikilvægt
að leita nánari upplýsinga hjá okkur í síma eða á heimasíðu.

