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European Clinical Speciali-

zation är ett ettårigt program 
som ger kunskap och klinisk 
färdighet som kan medverka till 
att man som logoped får en 
kompetens motsvarande ”Eu-
ropean Fluency Specialists”. !

Deltagarna kommer efter 
examen från kursen att inneha 
utmärkta färdigheter samt djup-
gående kunskap och expertis 
inom störningar i talets flyt. Se-
dan kursen gavs första gången 
har logopeder från över 20 län-
der inom och utanför EU delta-
git. !

Programmet är en väl sam-
m a n s a t t k o m b i n a t i o n av 
föreläsningar, klinisk praktik och 
hemuppgifter. Om du redan 
arbetar som logoped går kursen 
att förena med ditt kliniska arbe-
te. Undervisningen sker på en-
gelska under två intensivveckor,  
förlagda över ett läsår. Dessa 
moduler kombineras med 
föreläsningar och uppföljnings-
möten på modersmålet i deltag-
arens hemland. De möten som 
är förlagda i hemlandet äger 
rum utanför intensivveckorna. 
Förberedande inläsning och ar-
bete med hemuppgifter är en 

integrerad del av kursen. Den 
specialiserade kliniska träningen 
påbörjas efter första intensi-
vveckan. !

Eftersom programmet är 
certifierat från Lessius University 
(samordnande univiersitet)  så 
examineras de olika delarna i 
kursen. Bedömningen baseras på 
kontinuerlig bedömning, portfo-
lion och specifika bedömningstil-
lfällen. !

De olika lärarna, alla an-
ställda på de deltagande europ-
eiska institutionerna, har utvalts 
på grundval av sin expertis på 
området. Samtliga lärare har 
mångårig erfarenhet inom 
störningar i talets flyt. Därtill 
inbjuds internationella experter 
att undervisa som gästföreläsare.  

Programmet organiseras av 
tretton olika universitet eller 
högskolor i åtta europeiska län-
der. Deltagande institutioner är 
Arteveldehogeschool Gent (A. 
Breda, C. Hylebos, & V. Wael-
kens), Göteborg Universitet (T. 
Johanni s son ) , Hogeschoo l 
Utrecht (M. Pertijs), Fontys Ho-
geschool (Y. Van Zaalen), Katho-
lieke Hogeschool Vives (M. 
Meersman), Katholieke Univer-

siteit Leuven (L. De Nil), L-Un-
versità ta’ Malta (J. Agius), Turku 
Yliopisto (E. Jansson-Verkasalo), 
Trinity College Dublin (M. Lea-
hy), Rheinisch Westfälische 
Technische Hochschule & Uni-
versitätsklinikum Aachen (P. 
Schneider & H. Zuckner), Esco-
la Superior de Saude do Alcoi-
tao (J. Carmona); samordnande 
universitet är Lessius Antwerpen 
(K. Eggers). Samarbetspartners 
är också Michael Palin Centre 
London (E. Kelman) och the 
Stammering Support Centre 
Leeds (T. Stewart). !

Programmet ger specialist-
kunskap och färdighet som 
kommer att vara användbara 
och uppskattade i den kliniska 
verksamheten i hemlandet. Kur-
sen är möjlig att söka för den 
som har en logopedexamen. !

Mer information (ex. ansö-
k n i n g s fo r mu l ä r ) fi n n s p å 
www.ecsf.eu.  

!!
Kursdeltagarnas 
synpunkter: 
”Det var väldigt 
bra…mycket inspi-
rerande och stimule-
rande men utma-
nande”  
”Jag är full av idéer 
och ambitioner att 
lära mig mer…” 
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