COACHINGSTUDIUM 2022
ET ÅPENT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM OVER FEM SAMLINGER

FÅ FREM DET BESTE HOS
DINE MEDARBEIDERE?
Studiet som gjør deg til en bedre leder!
synergy.no

Øk prestasjonene – nå målene
CoachingStudium er et åpent lederutviklingsprogram
med ledere fra ulike virksomheter. Gjennom teori,
praktisk trening og refleksjon i grupper blir du bedre
kjent med deg selv som leder, samtidig som du lærer
hvordan du kan få frem det beste i dine medarbeidere.
Programmet består av fem samlinger over totalt ti
dager. Verktøyene og ferdighetene du tilegner deg
gjennom programmet, hjelper deg å oppnå resultater
i tett samhandling med andre.

Solid faglig forankring

Erfarne studieledere
•

Christian Grytnes

•

Utvikler av CoachingStudium, har ledet alle 25
studier som har vært gjennomført

•

Lang erfaring fra veiledning, coaching og
lederutvikling

•

Kjennetegnes av glødende engasjement og
tilstedeværelse

•

Som deltager vil du også møte flere erfarne og
dyktige forelesere/studieledere

•

Utviklet i samarbeid med professor Ragnvald
Kvalsund ved NTNU

•

Bygger på Kvalsunds bok Coaching:
metode – prosess – relasjon

•

Tar utgangspunkt i erfaringslæring, Kolbs
læringssirkel, fenomenologi og relasjonskompetanse

•

Studiet kan søkes innpasset som frie studiepoeng (7,5) i en bachelor- eller mastergrad

Fem samlinger. Fokus på metode, prosess og relasjon
Coaching handler om å involvere og aktivere, støtte
og utfordre. CoachingStudium gir deg viktig kunnskap
om samskapende metoder, refleksjon og andre
aktiviteter som fremmer læring, trivsel, arbeidsglede
og måloppnåelse.

MELD DEG
PÅ I DAG!
Nytt studie starter i mars!

Hver samling består av ulike arbeidsøkter med teori/
undervisning, praktisk trening og grupperefleksjon.
En grunnleggende forutsetning for å få utbytte av
CoachingStudium, er at du må være villig til å utfordre
deg selv.

Kull 26 av CoachingStudium har oppstart i mars 2022. Samlingene foregår på Quality Hotel i Tønsberg. Pris er 40 000,- Hotellopphold kommer
i tillegg. På synergy.no/coachingstudium finner du mer informasjon om
studiet og de ulike modulene. Her kan du blant annet se videoer fra
tidligere samlinger og høre hva andre deltakere sier.

Fem samlinger i 2022: Tre fysiske og to digitale
SAMLING 1

METODE
2.–4. MARS

Innføring i teori,
metode og ferdigheter
• Erfaringslæring
• Å lære er å oppdage
• Fenomenologi

DIGITAL SAMLING

29. APRIL
3 timer
• Refleksjon og
erfaring fra samling 1
• Teori
• Ferdighetstrening

SAMLING 2

PROSESS

30. MAI–1. JUNI
Utvikling av
prosesskompetanse
• Her og nå
• Sak og prosess
• Følelser og fantasi
• Målsetting

DIGITAL SAMLING

12. AUGUST
3 timer
• Refleksjon og
erfaring fra samling 2
• Teori
• Ferdighetstrening

SAMLING 3

RELASJON

30. AUG–1. SEPT

Fokus på
relasjonskompetanse
• Avhengighet
• Uavhengighet
• Gjensidighet

PÅMELDING:

synergy.no/coachingstudium

417 31 010

firmapost@synergy.no
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Håper vi sees i 2022!

synergy.no

