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ST-STUDIEREKTORSUTBILDNING

POLHAGE

Malmö

LUNDBERG

Söker du en praktisk utbildning, där du får nya kunskaper och verktyg för att
utvecklas i st-studierektorsrollen?
Vi erbjuder dig en 4-dagars ST-studierektorsutbildning i Malmö 170906-07 + 170927-28
Innehåll:
• Regelverk kring ST, studierektorsrollen och
uppdragets innebörd
• Hur man jobbar som spindeln i nätet: påverkar
chefer, ST-läkare, handledare m fl
• Hur man organiserar och leder ett ST-kollegium
• Coaching av handledare; hur gör man?
• Bedömningsmetoder
• Utvärdering av ST-utbildningen
• Introduktionsprogram
• Nätverksarbete
• Utmanande samtal
• Utländska läkares väg t specialistexamen,
• Mötes- och samtalsmetodik
• Feedback
• Övningar i coachande samtal
Utbildningen passar både för dig som är ny eller redan har studierektorserfarenhet. Vi blandar föreläsningar med
diskussioner och övningar. Vår pedagogik bygger på ett coachande förhållningssätt, och som kursdeltagare kommer
du själv få träna på detta förhållningssätt under utbildningen.

KURSLEDARE

Staffan Jannesson Billing - Överläkare inom obstetrik och gynekologi,
med egen mångårig erfarenhet som ST-studierektor, handledare och
övergripande ST-studierektor. Från januari 2017 medicinsk utvecklingschef på Min Doktor.
Maria Polhage - Fil kand inom arbetslivspedagogik; har jobbat inom
HR/personalområdet i många år. Arbetar idag med att utbilda och
coacha individer och grupper.
Per Lundberg - Bakgrund som egenföretagare och chef i över 20 år.
Utbildad coachande handledare och har över 3000 timmars erfarenhet
av individuella coachsamtal.

Staffan Jannesson Billing

Tankar från tidigare kursdeltagare:
«Inspiration att gå vidare och förbättra min klinik, med internutbildning och börja med nya bedömningsmetoder.»
«Fått bättre struktur på studierektorsuppdraget.»

«En hjälp att avgränsa studierektorsuppdraget.»

«Oerhört matnyttig information/diskussioner kring vad som förväntas av en som studierektor, kring lagar och regler,
feedback, specialistkollegium och mycket mer.»

«Jag har lärt mig hålla ett specialistkollegium.»

«Fick nya kunskaper och färdigheter för samtal, coachande förhållningssätt och feedback.»

För frågor maila: staffan@polhagelundberg.se
För anmälan klicka här: http://www.polhagelundberg.se/kurser_page/st-studierektorsutbildning/
Vi har 20 kursplatser och först till kvarn gäller. Information skickas kring betalning efter anmälan.
Kostnad 14.900:- exkl moms, inkluderande utbildning, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och kurslitteratur.

