
Tilmelding til 
IIW/EWF-IAB uddannelsen IWIP 

1218-3-6-da-da 

Ønsket uddannelse:  IWI-B2  IWI-S2  IWI-C2

Kursist, navn: 

Fødselsdato: 

Adgangsgivende 
uddannelse: 

Ønsket praktisk 
modul:

 IWI.P2 
Praktisk modul IWI.p kan udelades, såfremt 
svejseerfaring dokumenteres. Se side 2.

idater med IWS-diplom eller højere kan blive IWI-S. 

3) Teknikere og Ingeniører eller kandidater med EWT,EWE,IWT,IWE diplom kan blive IWI-C .

Faktureringsadresse: 

Firma, navn: 

Adresse: 

Post nr./By 

Att. PO nr.: 

Adgangskrav til uddannelsen, se side 2  Kopi af uddannelsesbevis(er)/ CV er vedlagt – NB: Skal medsendes 

Såfremt FORCE Technology skal bruge en PO for at fakturere kurset skal der fremsendes to PO’er. 
Èn til FORCE Technology for undervisningen og én til FORCE Certification A/S for eksamen. 

I tvivlsspørgsmål kan henvendelses rettes til kontaktperson hos FORCE Technology. 

Evt. bemærkninger: 

1.

Generelle betingelser for kursusdeltagelse og eksamenstilmelding

1. Adgangskravene skal være opfyldt, jf. tilmeldingsblanket.
2. Der kræves minimum 60 % rigtig besvarelse ved eksamen for at bestå.
3. Kursisten har 3 forsøg til eksamen på hvert modul. Reeksamen skal ske inden for 15 måneder fra afsluttet kursus.

Hvis alle 3 forsøg på et givent modul giver et ikke-godkendt resultat, skal modulet tages om.
4. Reeksamen afholdes ca. 14 dage efter ordinær eksamensresultat foreligger. Reeksamen nummer to kan herefter planlægges

med FORCE Certification A/S. Denne vil være det sidste forsøg. Reeksamen faktureres særskilt.

5. For at blive indstillet til eksamen kræves der 90 % fremmøde pr. modul.
6. Hele kursusforløbet, det vil sige alle moduler i det aktuelle forløb, skal være bestået inden 3 år fra første eksamen.
7. Det er kursistens ansvar at have de rette redskaber (skriveredskaber, lineal, lommeregner mv.) til kurset. Funktionerne på

lommeregneren skal som minimum være som TI-30XB fra Texas.
8. Alle udleverede materialer og tekniske hjælpemidler er Force Certification A/S’s ejendom. Misbrug og mislighold af disse medfø-

rer erstatningskrav.
9. Enhver misbrug (afgivelse af forkert information, forfalskning af dokumenter, ukorrekt, vildledende eller uetisk anvendelse) af

den krævede dokumentation, kvalificeringen eller det udstedte diplom samt udleverede gummistempel kan medføre
korrigerende aktion fra FORCE Certification A/S, som f.eks. suspension eller tilbagetrækning af diplomet, offentlig-gørelse
heraf og om nødvendigt andre legale aktioner.

Dato: 
Kursistens 
underskrift:



Tilmelding til 
IIW/EWF-IAB uddannelsen IWIP 

1218-3-6-da-da 

IWI-C: • Relevant ingeniør uddannelse på EQF-niveau 6, eller tilsvarende relevant uddannelse

• Højere relevant teknisk uddannelse på EQF-niveau 5 eller tilsvarende relevant uddannelse.

• Indehavere af IWE eller IWT diplom gives direkte adgang til inspektionsmodulet (WI-II).

IWI-S: • Svendebrev som klejnsmed på EQF-niveau 4, med minimum to års joberfaring inden for området.

• eller relevant uddannelse inden for jern- og metalindustrien på EQF-niveau 3, med minimum 3 års job erfaring

indenfor svejseområdet, (CV).

• Indehavere af et IWS diplom gives direkte adgang til inspektionsmodulet (WI-II).

IWI-B: • Kandidater som har svejsercertifikater til de gængse svejseprocesser. 
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