
Meritförteckning för urval till 
kompletteringsutbildning för psykologer 
med utländsk examen 

 
 
 
 
 

Urval görs endast om antalet behöriga sökande är fler än platser på utbildningen. 
 

Anmälan görs på www.antagning.se. Meritförteckningen laddas upp på ”Mina sidor” på 
antagning.se. OBS, alla kvalifikationer du åberopar i meritförteckningen ska styrkas med intyg som 
laddas upp på ”Mina sidor”. 

 
Personnummer (år-månad-dag-xxxx) 

Förnamn 

Efternamn 

 
1. Psykologexamen eller motsvarande 

Ange benämningen på examen/examina, universitet, land samt årtal för examen 

Utbildningens längd i år samt omfång i poäng eller motsvarande 

Har du rätt att arbeta som psykolog i utbildningslandet? 

Ja               Inom vilka områden? 

 
Nej                     Om du inte kan arbeta som psykolog, vad saknas? 

 
2. Frågor om din utbildning 

  Ange om dessa områden ingått i din utbildning, samt ange antal kurser du har läst inom området. 
. 
Psykiatri/psykopatologi 

Klinisk psykologi (ange ev. inriktning) 

Psykologisk behandling/psykoterapi med patienter (ange ev. inriktning) 

Behandling av egna patienter under handledning (individuellt eller i grupp) 

Psykologpraktik i utbildningen. 

Vetenskapligt arbete/examensarbete 

 
 

 
 

http://www.antagning.se/


 
3. Yrkesarbete som psykolog 
Redogör för de två längsta anställningarna.   

Anställning 1. Ange verksamhet, ort och land 

Ange anställningens omfattning i procent av heltid samt period för anställningen (år och månad) 

Anställning 2. Ange verksamhet, ort och land 

Ange anställningens omfattning i procent av heltid samt period för anställningen (år och månad) 

 
4. Övrig yrkesverksamhet med relevans för psykologyrket  
Redogör för de tre längsta anställningarna.  
 

Anställning 1. Ange tjänstebenämning, verksamhet, ort och land 

Ange anställningens omfattning i procent av heltid samt period för anställningen (år och månad). 

Anställning 2. Ange tjänstebenämning, verksamhet, ort och land 

Ange anställningens omfattning i procent av heltid samt period för anställningen (år och månad) 

Anställning 3. Ange tjänstebenämning, verksamhet, ort och land 

Ange anställningens omfattning i procent av heltid samt period för anställningen (år och månad) 

 
 
 
 

Jag försäkrar på heder och samvete att de angivna uppgifterna är riktiga och sanningsenliga. 
Sökandes underskrift Ort och datum 
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