
EXTENDED DISC CERTIFIERING
Utbildning som ger redskap för att coacha och utmana individers samt gruppers utveckling och lärande

Om kursen
Genom en Extended DISC certifiering får du ett verktyg för
att utveckla och coacha dina medarbetare, klienter eller
andra personer i din närhet. Du får efter genomgången
certifiering tillgång till ett bibliotek med informations- och
utbildningsmaterial med övningar på svenska och på
engelska. Det utgår efter certifieringen ingen fast avgift, du
köper istället löpande de profiler du genomför i ditt egna
Extended DISC konto. Med hjälp av Extended DISC kan du
bland annat:

• Skapa självinsikt – Vad driver mig? Varför får jag inte vissa
saker gjorda? Hur uppfattas jag av andra personer?
• Öka förståelsen för andra – Vad driver andra personer?
Varför upplevs samma situation på olika sätt?
• Bygga goda relationer – Hur kan jag genom små insatser
skapa långvariga relationer?
• Utveckla ditt team – Hur skall vi använda våra talanger på
bästa sätt? Hur kan vi kompensera för det som saknas i
teamet?

Med en Extended DISC personprofil kan du utgå från den
roll och den kompetens som du och dina medarbetare har
och få stöd för de specifika situationer ni brukar möta.
Verktyget finns på 55 olika språk och profiler kan till
exempel göras med fokus på:

• Chefer och ledare  • Press 
• Projektledare   • Systemutvecklare
• Coacher   • Utbildare och tränare
• Säljare    • Rekrytering
• Detaljhandel   • Sjukvård
• Förändring   • Stress
• Ny på jobbet   • Säkerhet
• Teamledare   • Utbildning
• Konflikt

Extended DISC är ett effektivt verktyg för att tydliggöra beteende- och kommunikationsstilar hos medarbetare,
kollegor och klienter. För dig som arbetar med ledarskap, försäljning, personal, organisationsutveckling,
utbildning eller rekrytering är en certifiering av stort värde. Genom att certifiera dig får du möjlighet att arbeta
med egna profiler och coacha dina medarbetare utifrån deras egna kompetenser och drivkrafter.

Ur innehållet
• Vad är Extended DISC och vilken nytta skapar det?
• Vad kan vi mäta i en Extended DISC profil?
• Självinsikt och hur vi bättre kan förstå andra
• Hinder och kommunikativa strategier
• Genomgång av egen Extended DISC personprofil
• Hur tolkar jag resultatet?
• Att coacha och ge återkoppling
• Grupprofiler och återkoppling av dem
• Träning och feedback på egna återkopplingar
• Hantering av mitt egna Extended DISC konto
• Certifiering

Certifieringskursens mål
Genom en Extended DISC certifiering kan du genomföra
egna DISC-analyser för dina medarbetare eller klienter. Du
kan återkoppla enskilda personprofiler och grupprofiler. Du
kan också genomföra utbildningsinsatser där du använder
Extended DISC-teorin och övningar. Efter
certifieringskursen har du även erhållit ditt egna Extended
DISC-konto där du själv har möjlighet att administrera de
profiler som du genomför.

Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på 
www.academichouse.se

Anmälan
Anmäl dig på www.academichouse.se. Anmälan sker i mån
av plats.
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Anmälan och bekräftelse
Anmälan är bindande och en bekräftelse skickas per mail så snart du har 
antagits till kursen.

Kursavgift och betalning
Faktura skickas vid bokning och har 30 dagars betalningstid. I kursavgiften 
ingår kursdagarna, tillgång till eget Extended DISC konto, kursdokumenta-
tion samt för- och eftermiddagskaffe. Kostnad för måltider och ev boende 
tillkommer. Alla priser är exklusiva moms. 

Plats
Academic Houses öppna kurser hålls i centrala belägna lokaler i Stockholm, 
Göteborg och Malmö.

Om du får förhinder
Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega. Fram till 30  
dagar innan kursstart kan du även kostnadsfritt omboka din plats till ett 
senare tillfälle. Om du ombokar dig senare debiteras 50 % av kursavgif-
ten fram till 15 dagar före kursstart. Därefter debiteras hela avgiften. Vid 
inställd kurs återbetalas alla kursavgifter. Inga direkta eller indirekta kostna-
der utöver detta ersätts.


