OPTAGELSESKRITERIER
2022-2025
HOLD 11

INDHOLD
1 UDDANNELSENS OPBYGNING .................................................................................................................. 2
Den 1-årige grundtræning .............................................................................................................. 2
Den 3-årige overbygning ................................................................................................................ 2
2 OPTAGELSESKRAV ................................................................................................................................. 2
Kvote 1 ............................................................................................................................................ 2
Dispensation - kvote 2 og 3 ............................................................................................................ 2
3 ANSØGNING OM OPTAGELSE .................................................................................................................. 3
1-årig grundtræning ........................................................................................................................ 3
3-årig overbygning ......................................................................................................................... 3
4 ANSØGNINGEN ..................................................................................................................................... 3

1

1 UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen er normeret til 4 år delt op i en 1-årig grundtræning og en 3-årig overbygning. For en mere
detaljeret beskrivelse af uddannelsen henvises til Studiebeskrivelse dokument 1 af 2 – Generel information og
Studiebeskrivelse dokument 2 af 2 – Undervisningsplaner og modulstrukturer.

DEN 1-ÅRIGE GRUNDTRÆNING
Vedfelt Instituttets 1-årige grundtræning kan søges af enhver, der søger et kursus i personlig udvikling og
professionel kompetenceudvikling. Den 1-årige grundtræning i Vedfelt-metoden er desuden forudsætning
for at søge psykoterapeutuddannelsens 3-årige overbygning.

DEN 3-ÅRIGE OVERBYGNING
Forudsætning for at søge ind på uddannelsens 3-årige overbygning er 50 timers gennemført individuel
egenterapi eller 80 timer i gruppe eller en kombination heraf. Dette skal være gennemført med en
terapeut, som Vedfelt Instituttet kan anerkende (Fx medlem af Psykoterapeutforeningen, psykolog med
speciale i psykoterapi el. lignende). Meditativ erfaring bliver betragtet som en ressource (hvis du ikke har
alle disse timer kontakt da uddannelsesleder Torben Hansen for at afklare dine muligheder).

2 OPTAGELSESKRAV
Alle ansøgere skal have mindst 3 års relevant erhvervserfaring. Der skal foreligge skriftlig dokumentation
for ansøgerens opfyldelse af optagelseskriterier, fx eksamensbeviser, kursusbeviser,
ansættelseskontrakter, anbefalinger, beskrivelse af erhvervsarbejde mv. Ansøgere skal have en vis viden
om psykologiske og terapeutiske teorier og principper.

KVOTE 1
Kravet for optagelse på den 3-årige overbygning er en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, der
svarer til en professionsbachelor eller en videregående akademisk uddannelse af psykologisk, pædagogisk
eller sundhedsfaglig karakter. Desuden skal ansøger have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.

DISPENSATION - KVOTE 2 OG 3
Kvote 2
Ansøgere med uddannelse på minimum professionsbachelor, der ikke er af psykologiske, pædagogisk eller
sundhedsfaglig karakter kan dog optages efter en konkret vurdering. Ansøgerne skal kunne dokumentere,
at de har en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Dokumentation kan fx ske
ved beskrivelse af ansøgernes erhvervsarbejde o.l., samt ved beviser for gennemførelse af relevante kurser
mv.

Kvote 3
Ansøgere tilhørende andre faggrupper: Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med 1-årigt kursus
i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen. Kurset skal være
fortløbende og indeholde undervisning i og gennemgang af mindst tre (helst flere) grundteorier inden for
psykologien. Der optages max 10% af en årgang på kvote 3.
Ansøger, der søger optagelse på kvote 2 og 3 optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives
ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation,
erhvervserfaring, samt generelt arbejde af medmenneskelig karakter (socialt arbejde,
undervisning/pædagogisk arbejde, personaleudvikling) klarlægges og vurderes. Erhvervserfaring kan også
opnås ved frivilligt, ulønnet arbejde, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse.

MERIT
Der kan ikke opnås merit til uddannelsen.
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3 ANSØGNING OM OPTAGELSE
1-ÅRIG GRUNDTRÆNING
Optagelse på grundtræningen sker ved indsendelse af CV, samt ved indsendelse af beskrivelse af
personlige og faglige erfaringer. En halv til en hel side.

3-ÅRIG OVERBYGNING
Optagelse på Vedfelt Instituttets 3-årige overbygning kan ske efter minimum 1 års grundtræning.
Ansøgeren skal kunne dokumentere, at hun/han lever op til kriterierne i kvote 1, 2 eller 3. Når Instituttet
har modtaget ansøgningen, får ansøgeren tilsendt et selvevalueringsskema, som indsendes i udfyldt stand.
Herefter aftales tid til samtale med to af instituttets undervisere. Denne samtale danner baggrund for
vurdering af om ansøgeren kan indstilles til optagelse.
For optagelsessamtalen/proces betales kr. 750.

4 ANSØGNINGEN
Ansøgning foretages via tilsendt link til ansøgningsformular. Dokumentation vedhæftes i formularen.

BETINGET OPTAGELSE OG DISPENSATION VED OPTAGELSE PÅ OVERBYGNINGEN
Hvis der er betænkeligheder vedrørende optagelse, indkalder evalueringsteamet ansøgeren til en
supplerende samtale, hvor ansøgeren skal foretage en selvevaluering i forhold til de betænkeligheder, som
har været drøftet. En forudsætning for samtalen vil i nogle tilfælde være, at ansøgeren samtykker til, at
evalueringsteamet retter forespørgsler hos procesteamet omkring det terapeutiske forløb og ansøgerens
evne til at fungere i gruppen. Herefter undersøges det, om der er mulighed for at støtte ansøgeren på
svage punkter i forløbet, og om vedkommende er motiveret for at fortsætte under observation og
eventuelt med supplerende undervisning, terapi, supervision, erhvervserfaring mm.
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