
Undervisning og internasjonal sertifisering 

Etter gjennomført og godkjent utdanning vil du sertifiseres etter gjeldende internasjonale regler og 

motta et internasjonalt sertifikat som NLP Practitioner. 

All undervisning foregår på norsk og alt undervisningsmateriale er på norsk og dekker fullstendig 

pensum etter gjeldende internasjonale retningslinjer for NLP og coachingsertifisering. 

Undervisningen er inndelt i moduler med forelesninger, praktiske øvelser, demonstrasjoner, 

individuelle- og gruppeoppgaver, personlig forandringsarbeid, coaching, teoretiske og praktiske 

oppgaver. 

Din NLP Practitioner utdanning kvalifiserer deg til å gå videre med NLP Master Practitioner 
utdanningen, samt de avanserte coachutdanningene og spesialiseringene ved NOCNA. Ta 
kontakt for mer informasjon eller studieveiledning om dine muligheter 

It is in your moments of decision that your destiny is shaped. - Anthony Robbins 

 Kursdagen er fra kl 1000-1700 alle dager  

 

Eksamen/ Sertifisering 

Utdanningen gir deg en NLP Practitioner utdanning og sertifisering etter internasjonale retningslinjer 

og kriterier. Nordic Coach & NLP Academy står for opplæring med høy faglig kvalitet og pedagogisk 

sikring i et inspirerende, stimulerende og helsefremmende miljø. Sertifisering skjer ved en skriftlig og 

en praktisk eksamen. Din utdanning vil kvalifisere deg for medlemskap i Norsk Forening for 

Coaching & NLP. Bestått eksamen vil gi deg både sertifikat og pedagogisk vitnemål som åpner 

dører videre for deg i arbeidslivet. 

 

Diverse info sertifisering 

o Åpent for alle 

o Ønske og vilje til å utdanne deg innenfor NLP, ved først og fremst å se nærmere på eget liv 

o Å følge og signere Nordic Coach & NLP Academy etiske regelverk 

o Minimum 80% fysisk fremmøte (ved evt. fravær kan man lytte til undervisningen på e-

plattform) 

o Gjennomgang av alle øvelser 

o Registrerings- og sertifiseringsskjema ved oppstart. Du må ha en aktiv og fungerende e-

postadresse som er i bruk regelmessig, slik at du kan motta informasjon 
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o Ved sykdom og annen større utforutsette utfordringer holdes plassen åpen i 3 år fra 

oppstartsdato 

o Legeerklæringer kan dessverre ikke godtas som erstatning for obligatorisk undervisning og 

gjennomgåelse av pensum 

o Ved overflytting til ny gruppe tilkommer avgift på kr 2500,- 

o Innbetalte beløp refunderes ikke 

o Kandidatens holdninger og atferd (personal attitude and behaviour) evalueres på lik linje 

med teoretisk og praktisk ferdighet. 

Du trenger å kunne stole på deg selv, ha evnen til å akseptere og takle dine følelser voksent og 

modent, og være forpliktet til aktiv deltagelse for å gjennomføre utdanningen med suksess. 

For å bli sertifisert coach trenger du ikke å ta alle nivåer. Du trenger NLP Practitioner & NLP Master 

Practitioner, og deretter en eller flere coachingnivåer for spesialisering. 
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