
ANSØGNINGSSKEMA 

Speculars Psykoterapeutuddannelse. Trøjborgvej 2D, 8200 Århus N 

 

Navn:        

Adresse:        

Postnummer:   By:      

Tlf.:      

E-mail:      

Stilling:         

Fødselsdato:        

  

Uddannelsesmæssig baggrund:       

        

        

Erhvervserfaring:        

        

        

Supplerende uddannelser / kurser indenfor psykologi, pædagogik og terapi:  (Kursustitler, Undervisere, 

evt. kursusbevis, tidspunkt) 

  

        

        

Erfaring med behandlingsarbejde og /eller terapeutisk arbejde:  (I hvilket regi, supervision af arbejdet, 

tidspunkt) 

        

 

 



Egenterapi (terapeutisk tilgang/retning, tidspunkt): 

      

 

Nuværende eller tidligere medicinsk behandling og årsagen hertil:     

        

        

Begrundelse for at søge om optagelse på uddannelsen:     

        

        

Hvilken kvote søger du optagelse på:  

 

Kvote 1:     

Mellemlang eller videregående uddannelse (svarende til en professionsbachelor eller en videregående 

akademisk uddannelse) af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Uddannelser som hører 

ind under kvote 1 er fx psykolog, læge, lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller 

fysioterapeut.  

Kvote 2:     

Uddannelse på minimum professionsbachelor niveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller 

sundhedsfaglig karakter.  

Kvote 3:     

Ansøgere tilhørende andre faggrupper end dem, der er uddannet ved de højere uddannelsesinstitutioner. 

Her vurderes ud fra en personlig samtale, hvorvidt ansøger har tilstrækkelig erhvervsmæssige og andre 

uddannelsesmæssige relevante erfaringer i forhold til at starte på Speculars Psykoterapeut Uddannelse. 

 

Kvote 2 og 3 er dispensationsmuligheder i forhold til kvote 1. Det kan skønnes nødvendigt at gennemgå 

Speculars 1-årige Psykologiske Grundkursus før optagelse. Der gives ikke merit til Speculars 

Psykoterapeutuddannelse. 

For at sikre en vis modenhed og livserfaring optages kun ansøgere over 28 år. Du skal have mindst 3 års 

erhvervserfaring. Udover praktisk anvendelse indenfor egen uddannelse, kan andre erfaringer accepteres fx 

socialt arbejde.  

 



Øvrige betingelser for optagelse, som gældende for alle ansøgere: 

Når vi har modtaget din skriftlige ansøgning indkaldes du til et personligt optagelsesinterview. Her 

gennemgår vi din uddannelsesmæssige/erhvervsmæssige baggrund. Der bliver også lagt vægt på, at 

ansøgeren har en vis erfaring med og indsigt i psykoterapeutiske processer. Kurser eller uddannelse 

indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision vil også være relevant. Vi vurderer 

endvidere ansøgerens motivation til dybdepsykologisk, psykodynamisk og meditativt personligt og fagligt 

arbejde. Alle ansøgere forpligter sig til at indgå i uddannelsesgrupper med en åben holdning og parathed til 

at forholde sig til gruppeprocesserne.  

Du kan ikke følge andre terapeutiske forløb, hverken individuelt eller i gruppe under dit uddannelsesforløb.  

 

Jeg har læst hele uddannelsesforløbet og erklærer mig indforstået med betingelserne for uddannelsen. 

Jeg vedlægger foto samt dokumentation / bevis for uddannelse og arbejde (CV) 

 

 Den    /   20___     

 

Underskrift: 


