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En villighet til å utdanne seg innenfor NLP, ved først og fremst å se nærmere på eget liv
Å følge og signere Nordic Coach & NLP Academy etiske regelverk ved oppstart
Minimum 80% fysisk fremmøte (ved evt. fravær kan man lytte til undervisningen på
akademiets e-plattform)
Gjennomgang av alle øvelser
Kandidater evalueres fortløpende under utdanningsforløpet for implementering og integrering
av kunnskaper og ferdigheter, både praktisk og teoretisk
Registrerings- og sertifiseringsskjema ved oppstart
Godkjent utdanning til NLP Practitioner
Alle må ha en epost-adresse
Ved sykdom og annen større utforutsette utfordringer holdes plassen åpen i 3 år fra
oppstartsdato
Legeerklæringer kan dessverre ikke godtas som erstatning for obligatorisk undervisning og
gjennomgåelse av pensum.
Ved overflytting til ny gruppe tilkommer avgift på kr 2500,Innbetalte beløp refunderes ikke

Kandidaten trenger å kunne stole på seg selv, ha evnen til å akseptere og takle sine følelser voksent
og modent, og være forpliktet til aktiv deltagelse for å gjennomføre utdanningen med suksess.
Alt kursmateriale er på norsk og dekker fullstendig pensum etter gjeldende internasjonale
retningslinjer for NLP sertifisering.

Undervisning og internasjonal sertifisering
Utdanningen gir internasjonal sertifisering ved bestått eksamen, innlevering og godkjenning av
samtlige oppgaver, og evaluering. Utdanningen avsluttes med en teoretisk og praktisk evaluering og
etter den nødvendige ferdighetstrening sertifiseres den enkelte med et sertifikat etter internasjonale
gjeldende regler.
Undervisningen er inndelt i moduler med individuelle og gruppeoppgaver, praktiske øvelser,
praktiske case-oppgaver, personlig gjennombrudd, coaching, teoretiske og praktiske oppgaver.
Mellom modulene vil deltagerne arbeide i NOCNAs e-læringsplattform for optimal integrering.
Undervisningen foregår mellom klokken 1000 og 1700 alle dager.
Alt kursmateriale er på norsk og dekker fullstendig pensum etter gjeldende internasjonale
retningslinjer for NLP sertifisering. Undervisningen, evalueringen og sertifiseringen er pedagogisk og
psykologisk tilrettelagt i henhold til voksenopplæring..
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