Namn
Personnummer
Institutionen för psykologi

Meritsammanställning för sökande till handledarutbildning i
psykoterapi, 45 hp
För tillträde till handledarutbildning i psykoterapi krävs att den sökande uppfyller behörighetskraven och
information om dessa finns i kursplanen. Vid urval mellan sökande används särskilda merit- och
urvalskriterier, du hittar dessa samt kursplanen på https://www.psy.lu.se/utbildning/att-studerapsykologi/att-studera-pa-psykoterapeutprogrammet/handledarutbildning-i-psykoterapi-45-hogskolepoang

Ansökan till handledarutbildning i psykoterapi sker i två steg
1. Gör en anmälan till utbildningen på antagning.se
2. Fyll i denna obligatoriska meritsammanställning
•

Fyll i, signera och ladda upp undertecknad meritsammanställning tillsammans med dina intyg
på Mina sidor antagning.se

•

Alla meriter du åberopar för behörighet eller för meritpoäng ska intygas. Du ansvarar för
att vi har tillgång till intyg för åberopade meriter på antagning.se.

•

Det går bra att samma bilaga används för att styrka flera meriter.

Information om hur du laddar upp dina meriter hittar du på
https://antagning.se/sv/antagningsservice/meriter-och-dokument/

Information om vilka intyg som behövs samt hur dessa bör vara utformade hittar du i dokumentet ”Vilka
intyg ska jag ladda upp?” på handledarutbildningens sida på https://www.psy.lu.se/utbildning/att-studerapsykologi/att-studera-pa-psykoterapeutprogrammet/handledarutbildning-i-psykoterapi-45-hogskolepoang
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Behörighetskrav
1. Akademisk yrkesutbildning
☐ Legitimerad psykolog
☐ Specialistläkare
☐ Specialistsjuksköterska
☐ Socionom
Tänk på att du måste styrka din examen med intyg. Om denna information redan finns på antagning.se,
kryssa i denna ruta ☐

2. Psykoterapeutexamen och legitimation
☐ Psykoterapeutexamen, kognitiv-beteendeterapeutisk inriktning
☐ Psykoterapeutexamen, psykodynamisk inriktning
☐ Psykoterapeutexamen, familjeterapeutisk inriktning
samt
☐ legitimation som psykoterapeut
Tänk på att du måste styrka din examen och legitimation med intyg. Om denna information redan finns på
antagning.se, kryssa i denna ruta ☐

3. Två års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter som legitimerad
psykoterapeut omfattande minst halvtid
Tänk på att du måste styrka din arbetslivserfarenhet med intyg.
Tjänst

Fr.o.m – T.o.m

Omfattning
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Meritpoäng och urval
1. Akademisk yrkesutbildning med relevans för handledarutbildning
☐ Legitimerad psykolog
☐ Socionom
Tänk på att du måste styrka din examen med intyg. Om denna information redan finns på antagning.se,
kryssa i denna ruta ☐

2. Erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter efter avslutad
psykoterapeututbildning omfattande minst halvtid
☐ Jag har sammanlagt mer än 3 års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst halvtid efter
psykoterapeututbildning.
☐ Jag har sammanlagt mer än 5 års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst halvtid efter
psykoterapeututbildning.
Tänk på att du måste styrka din arbetslivserfarenhet med intyg. Du behöver inte ange de tjänster du redan
har angett för behörighetskravet ovan.

Tjänst

Fr.o.m – T.o.m

Omfattning

3. Psykoterapihandledning efter psykoterapeutexamen
Du kan få poäng för erhållen handledning av handledarutbildad handledare inom vald inriktning efter
avslutad psykoterapeututbildning. Tänk på att du måste styrka erhållen handledning med intyg.
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Handledarens namn

Individuellt
/Grupp

Antal
timmar

Fr.o.m – T.o.m

4. Genomförda handledningsuppdrag efter psykoterapeutexamen
Lägg märke till att det finns två typer av handledningsuppdrag du kan få meritpoäng för. Om du har
genomfört båda typerna av handledningsuppdrag kan du få poäng för båda.
Ange det totala antalet timmar om du har genomfört flera olika uppdrag, och glöm inte att alla uppdrag
behöver styrkas med intyg.
☐ Jag har genomfört handledningsuppdrag inom vård, skola eller socialtjänst inklusive student-, kandidateller mentorshandledning efter avslutad psykoterapeututbildning omfattande
timmar.
☐ Jag har genomfört psykoterapihandledningsuppdrag efter avslutad psykoterapeututbildning omfattande
timmar.

5. Forskning
☐ Jag har en eller flera artiklar publicerade i en internationell vetenskaplig tidskrift med s.k. peer review
förfarande avseende forskning med klinisk inriktning inom psykologi, psykiatri eller motsvarande.
☐ Forskningen har publicerats som en doktorsavhandling eller som ingående i en docentur.

Datum och underskrift
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