
KANSKJE DIN BEDRIFT VIL HA BESØK AV VÅRE STUDENTER? 
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) tilbyr ettårig studium i relasjonsledelse i organisasjoner. Dette er en etterutdan-
ning for gestaltterapeuter, gestaltcoacher, og andre profesjons- og yrkesutøvere som har relevant arbeidserfaring.
Utdanningen er for voksne, profesjonelle yrkesutøvere som ønsker å praktisere gestalt i sitt arbeid som leder, coach, 
konsulent mm. I dette programmet lærer og trener de ytterligere på å lede endrings- og utviklingsprosesser i felt av 
mer kompleks art (grupper, team og organisasjoner.)

Studentene skal praktisere i bedrift hvor de får mulighet til å trene på å arbeide som konsulenter i team, samt å tilføre 
bedriften nye perspektiver og økt bevissthet på utviklingsmuligheter.
Dette skal foregå i forbindelse med studentenes undervisningssamling 14. – 16. mai 2018 og opplegget blir omtrent 
som følger;

DAG 1/ MANDAG 14. MAI
Forberedelse på skolen til praksis i bedrift.

DAG 2/ TIRSDAG 15. MAI
Første halvdel av dagen (ca. 9-12): Hos bedriften. 
Studentene møter gruppen fra bedriften og samler informasjon vedrørende det definerte problemområdet, 
eller ønsket utviklingsområde.

Studentene står fritt til å lede prosessen slik det enkelte team anser fruktbart ut fra den konteksten det befinner seg i.

Andre halvdel av dagen (ca. 13-16.30): NGI
Studentene skal utarbeide en plan for intervensjon som de anser for å være til nytte for bedriftsgruppen. 
Dette skjer under veiledning av NGI.

DAG 3/ ONSDAG 16. MAI 
Første halvdel av dagen (ca. 9-12): Tilbake hos bedriften.
Studentene deler sine observasjoner fra dagen før med gruppen fra bedriften, og kommer med forslag til hva som 
kan være utviklingspotensialet i det aktuelle problem- eller utviklingsområdet. 
Studentene gir også forslag til hvordan, og hva gruppen kan trene på for å oppnå utvikling.

Andre halvdel av dagen (ca. 13-16.30): NGI 
Studentene deler sin erfaring i klassen.

ØVRIG;  

Oppgitte klokkeslett er ca. tider. Eksakte tider for besøk kan avtales nærmere. Fra NGIs side er det viktig at samme 
gruppen 
(de samme menneskene fra bedriften) kan møte studentene begge dager. Det er nødvendig for gjennomføring at 
bedriften 
har en sentral beliggenhet i Oslo.

Denne praksisen har vært gjennomført mange ganger og erfaringene er at både bedriftene og studentene er svært 
fornøyde i etterkant. Sist men ikke minst, arbeidet og den informasjon som fremkommer i bedriftene er underlagt 
taushetsplikt og erfaringene vil kun bli drøftet med andre studenter i utdanningsprogrammet.

 Interessert? Ta kontakt!

Med vennlig hilsen/Best regards

Elisabeth Røst
Daglig leder/Managerw
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