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Uddannelsen lægger vægt på at se coaching fra
forskellige perspektiver, så det er op til dig at finde
fodfæste i de muligheder, der tilbydes. Det betyder, at
uddannelsen respekterer, at mennesker har forskellige
præferencer og personlighed.

Skab din egen personlige
coachingmodel
Autenticiteten som coach bliver vægtet højt, og du vil få
mulighed for at forholde dig kritisk til teorier og metoder
og dermed skabe din egen personlige coachingmodel.

Vi mener ikke, der findes én rigtig model, men derimod en
række metoder og teknikker, som kan kombineres på
forskellige måder, alt efter hvem der coacher og hvem,
der skal coaches. Vi lægger vægt på, at du forholder dig
udviklende og kreativt til din egen praksis.

Teoretisk fordybelse, træning af
færdigheder og refleksion
Det er en uddannelse, der kræver et stort engagement af
dig. Du skal tilegne dig et teoretisk fundament, der svarer
til ca. 1000 siders litteratur pr. modul.

Uddannelsesniveauet svarer til diplomniveau.

Sideløbende med den teoretiske fordybelse, trænes og
øves coachingfærdigheder, både i og uden for
undervisningslokalet. Dine refleksioner i forbindelse med
læsning og træning er en væsentlig del af
læringsforløbet.

Undervisning, øvelser og feedback
Uddannelsen har tre moduler med hvert sit fokus.
Modulerne er bygget op på samme måde med
undervisning fem torsdage fra kl. 9-16.

Mellem undervisningsgangene vil der være tre-fire uger,
hvor du arbejder med øvelser og produktion af den
krævede dokumentation (video, evaluering,m.m.).
I mellemperioderne tilbydes du onlinefeedback af
underviserne.

Du bliver UC SYD certificeret coach
Når du har afsluttet de tre moduler og gennemført de
prøver og dokumentationer, som uddannelsen kræver,
kan du blive certificeret efter UC SYD’s certificeringskrav.

Det betyder, at du gennemfører en mundtlig eksamen i
form af en coachende samtale, hvor der deltager en
censor. Du vil derefter modtage et bevis på, at du er UC
SYD certificeret coach.

Unik coachuddannelse



Autenticitet
Du udvikler din egen coachingmodel og integrerer de
teorier, metoder og teknikker, der passer til din personlige
stil og din praksis.

Relationen
Du bliver i stand til at skabe en ægte dialog, hvor begge
parter bidrager til forandring. Der vil være fokus på
samskabende metoder og samtalekompetencer,
herunder brug af intuition.

En integrativ tilgang til virkeligheden
Du bliver præsenteret for forskellige perspektiver på
coaching og bliver optaget af, hvordan perspektiver kan
supplere hinanden.

Teoretisk begrundet praksis
Med afsæt i et teoretisk fundament og med den faglige
kvalitet, som er kendetegnende for UC SYDs uddannelser,
udvikler du en velbegrundet coachingpraksis.

Empowerment
Du udvikler coachingkompetencer, der tilstræber at skabe
myndighed og sund dømmekraft hos fokuspersonen.

Kreativitet
Du forholder dig udviklende i forhold til egen praksis samt
bliver i stand til at anvende varierede metoder og
materialer.

Uddannelsens
varemærke og
kvalitetsværdier
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Uddannelsen består af 3 moduler, der hver især strækker
sig over et halvt år. Du kan opnå en UC SYD certificering
på det sidste modul.

Modul 1 - EH20-20005 - 10 ECTS
Indhold

Coaching med særligt fokus på dig som coach
Perspektiver på coaching
Teori og metode
Kritisk brug af metoder og teknikker
Coachingdidaktik
Begrundet valg af din egen model

Eksamen og dokumentation
Produktion af 4 videoer, der viser dine
coachingkompetencer
Præsentation af din metode på video samt skriftlig
redegørelse for valg af metode, som begrundes
teoretisk

Tidsrammer
5 torsdage fra kl. 9-16 med start den 27. august 2020 -
se de øvrige datoer på hjemmesiden
Mellemperioder på 3-5 ugers varighed med øvelser og
online-feedback

Tilmelding
Tilmeldingsfrist den 15.06.2020 via ucsyd.dk/EH20-2005

Modul 2 - EH20-21001 - 10 ECTS
Indhold

Coaching med særligt fokus på fokuspersonen
Psykologisk viden om blandt andet motivation, læring
og forandringsprocesser
Coachingrelationen
Fokuspersonens præferencer
Coaching af forskellige personlighedstyper

Eksamen og dokumentation
Præsentation af en coachingsamtale og mundtlig
evaluering med ekstern fokusperson. Et udvalgt klip
afleveres sammen med en skriftlig reflektion over
samtalen

Tidsrammer
5 torsdage fra kl. 9-16 med start den 28. januar 2021 -
se de øvrige datoer på hjemmesiden
Mellemperioder på 3-5 ugers varighed med øvelser og
online-feedback

Tilmelding
Tilmeldingsfrist den 7.12.2020 via ucsyd.dk/EH20-21001

Coachuddannelsens
opbygning og indhold

https://www.ucsyd.dk/moduler/unik-coachuddannelse-modul-1
https://www.ucsyd.dk/moduler/unik-coachuddannelse-modul-2


6

Modul 3 - EH20-21002 - 10 ECTS
Indhold

Den samfundsmæssige kontekst
Coaching i organisationer
Coaching i kollektive sammenhænge – grupper, team
Gruppedynamik
Coaching som metode i procesledelse
Organisering af coaching for grupper

Eksamen og dokumentation
Præsentation af gruppecoaching på video samt
skriftlig redegørelse for tilrettelæggelse og valg af
metode, som begrundes teoretisk.

Tidsramme
5 torsdage fra kl. 9-16 med start den 19. august 2021 -
se de øvrige datoer på hjemmesiden
Mellemperioder på 3-5 ugers varighed med øvelser og
online-feedback

Tilmelding
Tilmeldingsfrist den 14.6.2021 via ucsyd.dk/EH20-21002

Certificering
Dine produkter fra de tre eksamener indgår som en del af
certificeringen.

Mundtlig prøve, hvor du demonstrerer en coachsamtale.
Du får feedback på samtalen, mundtligt og skriftligt.
Pris: 1500 kr.

Praktisk information for alle tre
moduler
Sted
UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Pris
10.500 kr. pr. modul

Forplejning
Formiddagskaffe med bolle og eftermiddagskaffe med
kage er inkluderet i prisen. Du kan købe frokost i kantinen.

Kontaktperson
Grethe Fogh Nielsen
Lektor
UC SYD
Forskning - Innovation - Videreuddannelse
7266 5227
gfni@ucsyd.dk
ucsyd.dk/videreuddannelse

Coachuddannelsens
opbygning og indhold

https://www.ucsyd.dk/moduler/unik-coachuddannelse-modul-3
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