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Optagelseskriterier	  til	  Familie-‐	  og	  psykoterapeutuddannelsen	  

	  
Kvote	  1	  
Ansøgere	  med	  en	  relevant	  lang	  (5	  år)	  eller	  mellemlang	  (3	  år/BA-‐niveau)	  
videregående	  uddannelse	  af	  psykologisk,	  pædagogisk	  eller	  sundhedsfaglig	  karakter	  
(f.eks.	  psykolog,	  læge,	  sygeplejerske,	  socialrådgiver,	  pædagog,	  lærer,	  ergo-‐	  eller	  
fysioterapeut)	  
	  
Kvote	  2	  
Ansøgere	  med	  en	  videregående	  uddannelse,	  der	  ikke	  er	  relevant	  og	  ikke	  af	  
psykologisk,	  pædagogisk	  eller	  sundhedsfaglig	  karakter.	  Optagelsen	  baseres	  på	  en	  
personlig	  samtale	  med	  studievejlederen,	  hvoraf	  alder,	  modenhed,	  motivation	  samt	  
erhvervserfaringer	  klarlægges	  med	  det	  formål	  at	  vurdere	  tilstrækkeligheden	  heraf	  i	  
forhold	  til	  kravene.	  
	  
Kvote	  3	  
Ansøgere	  tilhørende	  andre	  faggrupper	  end	  dem,	  der	  er	  uddannet	  ved	  de	  højere	  
undervisningsinstitutioner.	  Optagelse	  kan	  ske	  såfremt	  ansøgers	  uddannelse	  
suppleres	  med	  kurser	  fra	  en	  højere	  undervisningsinstitution	  eller	  videregående	  
uddannelser	  inden	  for	  psykologi,	  ledelse,	  personlig	  udvikling,	  terapi,	  supervision.	  Det	  
kan	  f.eks.	  være	  ved	  det	  åbne	  universitet,	  de	  sociale	  højskoler,	  sygeplejehøjskole	  eller	  
lignende.	  
	  
Generelt	  
Kempler	  Instituttet	  optager	  primært	  kvote	  1	  studerende	  og	  undtagelsesvis	  kvote	  2	  
og	  3	  studerende.	  Optagelsen	  for	  kvote	  2	  studerende	  baseres	  ud	  over	  en	  skriftlig	  
ansøgning	  også	  på	  en	  personlig	  samtale,	  hvoraf	  alder,	  modenhed,	  motivation	  og	  
erhvervserfaring	  klarlægges	  med	  det	  formål	  at	  vurdere	  tilstrækkeligheden	  heraf	  i	  
forhold	  til	  uddannelseskravene.	  
	  
Det	  gælder	  på	  optagelse	  af	  både	  kvote	  1,	  2	  og	  3	  at	  ansøgere	  som	  minimum	  skal	  have	  
3	  års	  praktisk	  erfaring	  med	  udøvelse	  af	  egen	  uddannelse.	  
	  
Der	  optages	  som	  nævnt	  lejlighedsvis	  kvote	  2	  og	  3	  ansøgere	  og	  med	  maksimalt	  15%	  
ansøgere	  herfra	  på	  hvert	  hold.	  Ansøgeren	  forventes	  at	  have	  et	  arbejde,	  hvor	  de	  i	  
uddannelsesperioden	  møder	  familier	  professionelt.	  Ansøgere	  må	  gøre	  rede	  for	  dette	  
i	  ansøgningen.	  Kontakt	  evt.	  studievejledningen	  for	  yderligere	  afklaring.	  
	  
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.,	  ved	  kursusbeviser	  for	  gennemførelse	  af	  relevante	  
kurser	  mv..	  Herudover	  indkaldes	  studerende	  efter	  dette	  kriterium	  til	  en	  individuel	  
samtale.	  
	  
Studerende	  optaget	  via	  kvote	  2	  og	  3,	  kan	  ikke	  garanteres	  optagelse	  i	  Dansk	  
Psykoterapeutforening	  efter	  endt	  uddannelse.	  Såfremt	  en	  studerende	  ønsker	  
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optageles	  i	  DPF	  efter	  endt	  uddannelse,	  anbefales	  pågældende	  inden	  
uddannelsesstart,	  at	  kontakte	  Dansk	  Psykoterapeutforening	  for	  at	  opnå	  en	  
forhåndsgodkendelse	  for	  evt.	  senere	  optagelse.	  
	  
For	  alle	  studerende	  gælder,	  at	  der	  skal	  fremsendes	  kopi	  af	  dokumentationer	  for	  
eksamener,	  diplomer,	  kurser	  m.m.	  
	  
Dispensation	  
Dispensation	  for	  optagelseskravene	  kan	  gives	  efter	  en	  personlig	  samtale	  med	  én	  af	  
underviserne	  eller	  Studievejlederen.	  Her	  vurderes	  det	  om	  ansøgernes	  livserfaringer,	  
modenhed,	  evne	  til	  selvrefleksion,	  arbejdserfaringer	  med	  andre	  mennesker	  af	  
mindst	  3	  år	  varighed,	  dokumenteret	  teoretisk	  viden	  om	  relevante	  psykologiske	  teori	  
–	  vil	  være	  tilstrækkelig	  grundlag	  for	  at	  kunne	  honorerer	  kravene	  til	  uddannelsen.	  
	  
Merit	  
Merit	  for	  basisåret	  eller	  anden	  del	  af	  en	  certificeret	  uddannelse,	  kan	  opnås	  efter	  
individuel	  vurdering	  af	  ansøgerens	  uddannelsesmæssige	  baggrund	  og/eller	  forløb	  på	  
andet	  certificeret	  institut.	  
	  
Fravær	  
For	  at	  kunne	  indstilles	  til	  eksamen,	  må	  der	  højst	  være	  et	  fravær	  på	  15	  %.	  Skulle	  
grænsen	  for	  tilstedeværelse	  nås	  –	  og	  med	  gyldig	  grund	  –	  vejledes	  den	  studerende	  
om	  der	  evt.	  kan	  findes	  en	  løsning	  som	  kan	  kompenserer	  for	  den	  manglende	  
undervisning.	  
	  
6-‐års	  reglen	  
Uddannelsen	  skal	  gennemføres	  inden	  for	  normeret	  tid	  plus	  maksimum	  2	  år,	  (for	  
Kempler’	  uddannelse	  -‐	  6	  år)	  
Kempler	  godkender	  ikke	  dispensation	  til	  forlængelse	  af	  studietiden	  udover	  6	  
studieår.	  
Såfremt	  en	  studerende	  har	  ønske	  om,	  eller	  behov	  for,	  forlængelse	  af	  studietiden,	  
vejledes	  pågældende	  i,	  at	  rette	  henvendelse	  til	  DPF	  optagelsesudvalg	  og	  ansøge	  om	  
dispensation.	  Bevilliges	  forlængelse	  af	  studietiden	  fra	  udvalget,	  respekteres	  
dispensationen	  af	  Kempler	  Instituttet.	  
	  
Syge-‐	  og	  reeksamination	  
Forhindres	  en	  studerende	  i	  at	  gå	  til	  eksamen	  på	  grund	  af	  sygdom,	  skal	  dette	  
meddeles	  studievejlederne.	  
Sygeeksamen	  arrangeres	  i	  samråd	  med	  den	  studerende	  og	  inden	  for	  de	  praktiske	  
muligheder	  som	  Instituttet	  har.	  
	  
Ved	  sygeeksamen	  skal	  den	  studerende	  dække	  de	  hermed	  forbundne	  udgifter,	  
ekstern	  censor	  m.m..	  
	  
	  
	  
	  


