START forår 2019

START efterår 2019

Jylland, Fyn og Sjælland

Jylland, Fyn og Sjælland

Esbjerg (E19A), Fredericia (F19A), Haderslev (HA19A), Herning
(H19A), Kollund (S19A), København/Frederiksberg (KB19A),
Næstved (NV19A), Odense (O19A), Roskilde (RO19A) Aalborg
(ÅL19A), Aarhus (Å19A)

Esbjerg (E19B), Fredericia (F19B), Haderslev (HA19B), Herning
(H19B), Kollund (S19B), København/Frederiksberg (KB19B),
Næstved (NV19B), Odense (O19B), Roskilde (RO19B) Aalborg
(ÅL19B), Aarhus (Å19B)

DEL 1

DEL 1

Modul 1:

02. - 03. april 2019
10. – 11. april 2019

Modul 1:

08. - 09. oktober 2019
22. – 23. oktober 2019

Modul 2:

07. – 08. maj 2019

Modul 2:

06. – 07. november 2019

Modul 3:

20. – 21. maj 2019

Modul 3:

19. – 20. november 2019

Eksamen - akademifag
Coaching i organisationer:

10. + 11. december 2019

Eksamen - akademifag
Coaching i organisationer:

18. + 19. juni 2019
DEL 2

Modul 4:
Akademifag - Coaching og
konflikthåndtering *:
Eksamen - Coaching og
konflikthåndtering *:

DEL 2
24. – 25. september
+ 01 oktober 2019

Modul 4:

03. – 04. marts
+ 11. marts 2020

24. oktober 2019

Akademifag - Coaching og
konflikthåndtering *:
Eksamen - Coaching og
konflikthåndtering *:

Modul 5:

02. – 04. december 2019

Modul 5:

12. – 14. maj 2020

Certificering:

20. februar 2020

Certificering:

11. juni 2020

07. - 08. oktober 2019

* Akademifaget Coaching og konflikthåndtering kan fravælges

23. – 24. marts 2020
4. maj 2020

* Akademifaget Coaching og konflikthåndtering kan fravælges

PRISER FOR HELE UDDANNELSEN

Hele uddannelsen – med 1 akademifag
Eksamineret og certificeret coachuddannelse med akademifaget Coaching i organisationer:
•

Pris u/moms

Del 1+2 fordelt på 5 moduler med en varighed på 14 dage + 1 eksamen og 1 certificering (inkl. forplejning)

kr. 37.800

Del 1 (modul 1 – 3) afsluttes med eksamen i akademifaget ”Coaching i organisationer” som udløser 10 ECTS-point
•

Del 2 (modul 4 – 5) indeholder en coachpakke, som faktureres sammen med selve uddannelsen.
Pakken indeholder 2 coachsessioner hos en professionel coach, 1 feedback på optagelse af egen coaching
samt nogle spændende coachremedier, som udleveres i undervisningen.

Kr.

3.500

Hele uddannelsen – med 2 akademifag
Eksamineret og certificeret coachuddannelse med akademifagene Coaching i organisationer
og Coaching og konflikthåndtering:
•

Pris u/moms

Del 1+2 fordelt på 5 moduler med en varighed på 16 dage + 2 eksamener og 1 certificering (inkl. forplejning)

kr. 42.700

Del 1 (modul 1 - 3) afsluttes med eksamen i akademifaget ”Coaching i organisationer”, som udløser 10 ECTS-point
Del 2 (modul 4 - 5) afsluttes med eksamen i akademifaget ”coaching og konflikthåndtering” som udløser 10 ECTS-point
•

Del 2 (modul 4 – 5) indeholder en coachpakke, som faktureres sammen med selve uddannelsen.
Pakken indeholder 2 coachsessioner hos en professionel coach, 1 feedback på optagelse af egen coaching
samt nogle spændende coachremedier, som udleveres i undervisningen.

Kr.

3.500

NB. Alle priser er uden moms

PRISER FOR UDDANNELSEN TRINVIS

Modul 1
Coachkursus:
•

Modul 1 på coachuddannelsens del 1, som består af 4 dages kursus i grundlæggende coaching
(inkl. forplejning)

kr.

9.900

Del 1 (modul 1 – 3)
Coachuddannelse del 1 med akademifaget coaching i organisationer:
•

Modul 1-3 udgør coachuddannelsens del 1 og består af i alt 8 dages undervisning + eksamen (inkl. forplejning)
Del 1 afsluttes med eksamen i akademifaget ”Coaching i organisationer” som udløser 10 ECTS-point

kr. 18.900

Del 2 (modul 4 – 5 + certificering)
Coachuddannelse del 2 uden akademifag
•
•

Modul 4 og 5 består af 6 dages undervisning + certificering (inkl. forplejning)
Dertil kommer en coachpakke, som faktureres sammen med selve uddannelsen. Pakken indeholder 2 coachsessioner,
1 feedback på optagelse af egen coaching samt nogle spændende coachremedier, som udleveres i undervisningen.

kr. 18.900
Kr.

3.500

Del 2 (modul 4 – 5 + akademifag + certificering)
Coachuddannelse del 2 med akademifaget coaching og konflikthåndtering
•
•

Modul 4 og 5 med akademifag består af i alt 8 dages undervisning + eksamen og certificering (inkl. forplejning)
Dertil kommer en coachpakke, som faktureres sammen med selve uddannelsen. Pakken indeholder 2 coachsessioner,
1 feedback på optagelse af egen coaching samt nogle spændende coachremedier, som udleveres i undervisningen

kr. 23.800
kr. 03.500

NB. Alle priser er uden moms
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECTS-point. En betegnelse for Europæisk Standard - European Credit Transfer and Accumulation System, som alle
anerkendte videregående
Uddannelsesinstitutioner anvender. Pointene markerer et modul, et fag eller en uddannelsesbelastning.
Som studerende kan du samle point til et årsværk på i alt 60 ECTS-point, som svarer til et års heltidsstudie.
Vores uddannelse udløser max 2 gange 10 ECTS point.
Den del af uddannelsen, der udløser ECTS point er kompetencegivende og udbydes i samarbejde med Esbjerg
Erhvervsakademi.
Vi gør opmærksom på muligheden for at ansøge om kompetencemidler til deltagelse i Axepts coachuddannelse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt os gerne for yderligere oplysninger på tlf. 40 30 14 95 eller læs mere på www.axept.dk

