2016-12-06 MH

ANSÖKAN HT 2017
Terapeutprogrammet, 3 år
Dipl. Gestaltterapeut
Sista ansökningsdag: 1 april, 2017
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt professionell erfarenhet och kompetens.
Referenser från Fördjupad personlig utveckling tillsammans med en personlig intervju är
därför avgörande vid antagningen.
Antagningskrav:
- har gått Fördjupad personlig utveckling med minst 15 timmar individualterapi hos
någon av våra utbildningsterapeuter samt godkänts på dess skriftliga
fördjupningsarbete. Alternativt kan du ha gått en utbildning som av
Gestaltakademin bedöms som likvärdig.
- har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS, eller motsvarande erfarenhet.*
- har goda språkkunskaper i svenska och engelska
- vara verksam inom ett människovårdande yrke (till exempel präst, läkare, kurator,
psykolog, socialarbetare sjuksköterska, arbetsterapeut). Om du har annan bakgrund
behöver du komplettera med s.k. klinisk erfarenhet från psykiatri/behandlingsarbete,
viss tid kan göras parallellt med utbildningen. Även i fall där man har ett
människovårdande yrke kan klinisk erfarenhet behövas.**
*) kontakta Gestaltakademin för närmare information
**) kontakta Gestaltakademin för närmare information
Utbildningen är Stockholmsbaserad och kursveckorna är förlagda på internat.

Namn:
Adress:
Postadress:
Tel. bostad:

Mobiltelefon:

E-post:

Född (år, mån, dag):

Yrkesroll:

Företag/Org:

Faktureringsadress:
Organisationsnummer:

Kostnadsställe/referens: ______________

Akademisk grundutbildning:

Antal poäng:

Annan relevant akademisk utbildning:

Antal poäng:

2016-12-06 MH

Klinisk erfarenhet:
Arbetsplats: (Bifoga intyg)

Hittills genomförda timmar:

st

Arbetsplats: (Bifoga intyg)

Hittills genomförda timmar:

st

Kursavgift per läsår (markera om du är privat- eller företagsbetalade):
Privatbetalande (65 000 SEK inkl. moms) tillkommer intervjuavgift 1000 SEK inkl. moms
Företagsbetalande (75 000 SEK exkl. moms) tillkommer intervjuavgift 1000 SEK exkl. moms
Delbetalning tillämpas till en något högre kostnad, 500 kr/betalningstillfälle.
Räntefritt utbildningslån upp till 50 000 kr erbjuds privatbetalande via vår samarbetspartner
HumanFinans, läs mer på vår hemsida.

___________________________________________________
Intervju:
Markera de datum du kan (skriv en 1:a bakom ditt förstahandsval, en 2:a bakom ditt andrahandsval
osv.)

Stockholm: 6 april (9.00 – 18.00)
27 april (9.00-18.00)

___ 7 april (14.00 – 17.00) ________
________

Göteborg: 5 april (12.00 – 16.00): ________
Är du behörig att söka får du en kallelse till intervju i samband med mottagen ansökan.
Antagningsbesked lämnas i nära anslutning till intervjutillfället.

___________________________________________________
Skicka din kompletta ansökan senast den 1 april till:
Gestaltakademin i Skandinavien, Duvnäsgatan 14, 116 34 Stockholm
eller scannas till info@gestaltakademin.se
För att ansökan ska vara komplett ska följande handlingar bifogas:

1.
2.
3.
4.
5.

Ansökningsblankett inkl. personligt intervjuunderlag
Kursintyg från Fördjupad personlig utveckling*
Dokument som styrker högskolepoäng eller motsvarande
CV med foto
Intyg på klinisk erfarenhet

*) Om kursen är pågående, lämnas intyg vid avklarad kurs.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

Jag har tagit del av ovanstående och söker Terapeutprogrammet 3 år, Dipl
Gestaltterapeut.

Ort, datum

Namnunderskrift

2016-12-06 MH

Personligt Intervjuunderlag
Dina svar på nedanstående 10 frågor utgör underlag för oss vid intervjutillfället.
Uppgifterna kommer att behandlas med varsamhet och förvaras på Gestaltakademins
kontor i Stockholm, tillgängliga för dem som håller i antagningsintervjuerna, bl a din
blivande pedagogiska ledare.
1. Vilken tidigare erfarenhet av gestaltterapi/gestaltutbildning, t ex grundkurs har du? Ange
tidpunkt, omfattning och ledare för utbildningen. Ledare för utbildningen kan komma
att kontaktas av Gestaltakademin för referenser.
2. Har du erfarenhet av annan terapi, individuellt eller i grupp? Ange tidpunkt, omfattning
och terapiform.
3. På vilket sätt tilltalas du av gestaltmetodiken i Ditt arbete?
4. Vad förväntar Du dig att få ut av utbildningen kopplat till personlig utveckling? Hur ser
Du på Dina möjligheter att använda dig av utbildningen yrkesmässigt?
5. Utbildningsprogrammet är till stor del upplevelse- och processorienterat. Du kommer att
vara med om en personlig process som kan komma att påverka stora delar av ditt liv.
Reflektera kring detta.
6. Finns det något i din livssituation eller i din historia gällande medicinering,
alkohol/droger, psykiska eller fysiska svårigheter som kan påverka ditt deltagande i
utbildningen?
7. Vad tänker du kring ditt personliga nätverk som stöd för att klara av att genomföra
utbildningen?
8. Förutom sex kursveckor per studieår kommer Du att behöva tid för att gå i regelbunden
individualterapi, delta i lärgruppsträffar mellan kursveckorna samt göra teoristudier,
skriftliga arbeten och examinationer. Hur ser Du på Dina möjligheter att skapa utrymme
för detta?
9. I utbildningen ingår att examineras muntligt och skriftligt, bl.a. i uppsatsform med krav på
tydlig teoretisk anknytning och referenser. Reflektera kring din vana och förmåga till detta.
10. Berätta lite om Dig själv och Din livshistoria (max 2 A4-sidor).

