ECTS point for SundhedsCoach Uddannelsen mm
Vi påbegyndte i 2010 ECTS vurderingen af vores uddannelser.
Det er en fortløbende proces, som betyder at alle studerende udfylder
skemaer med tidsforbrug efter hvert modul.

ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning som
gennemførelsen af et kursus eller uddannelsesforløb er normeret til. ECTS-point måler
ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men udelukkende arbejdsbelastning.
ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, der kan benyttes til
meritoverførsel inden for videregående uddannelser i udlandet eller i Danmark.
Systemet er udviklet i EU og udtrykker en fælles europæisk standdard. Alle
videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark skal anvende ECTS pointsystemet.
Pointsystemet angiver hvor stor en samlet arbejdsindsats - målt i tid - der skal til for
at gennemføre et givet kursus. 30 point svarer til arbejdsbelastningen i et semester,
og 60 point svarer til en studerendes fuldtidsarbejde i et år. Ifølge Uddannelses- og
Forskningsministeriet svarer det til ca 1650 arbejdstimer.
Uddannelsesinstitutionerne/skolerne kan med disse normer give point til de enkelte
kursusforløb ud fra en beregning og vurdering af, hvad arbejdsbelastningen er.
Pointene siger ikke noget om niveauet for det enkelte kursus, kun om
arbejdsbelastningen.
Vores ECTS vurdering justeres løbende ved hjælp af monitorering og tilbagemeldinger
fra de studerende.
Den foreløbige ECTS vurderinger for vores uddannelser er som følger – revideret i juni
2015:
SundhedsCoach Uddannelsen:
NLP Practitioner Uddannelsen:
KropsCoach modulerne (3 stk):
ErnæringsCoach modulerne (3 stk):
NLP Master Practitioner modulerne (4 stk):
Den terapeutiske overbygning (11 moduler):
NLP Psykoterapeut Uddannelsen (alle moduler – 20 i alt):
SundhedsTerapeut Uddannelsen (alle moduler – 28 i alt):
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Det er vigtigt at understrege at ECTS-systemet er udviklet for at lette gensidig
anerkendelse og meritoverførsel. Men det er ikke et automatisk
meritoverførelsessystem. Beslutning om hvorvidt der skal gives merit, vil altid
afhænge af en samlet vurdering af omfanget af det gennemførte uddannelsesforløb
(antal ECTS-point), fagligt niveau og indhold af forløbet. Det er altid den
uddannelsesinstitution hvor uddannelsen afsluttes, der træffer beslutning om merit.
I forbindelse med ECTS arbejdet udarbejder vi i øjeblikket et komplet kursuskatalog,
hvor det vil være muligt at skabe sig overblik over alle udbudte forløb og deres ECTS
værdi.
Har du yderligere spørgsmål til ECTS systemet, er du meget velkommen til at
kontakte Anni Simonsen via kontaktformularen eller på tlf. 40275764.
Yderligere information kan du få HER Masser af hilsener
Anni Simonsen

www.nlpu.dk

Tlf. 4027 5764

