COPENHAGEN COACHING CENTER

PSYKOLOGISK
FILOSOFISK
PSYKOTERAPEUT
UDDANNELSE
Opstart 10-11. juni 2021

INFOMØDE ONLINE
10.05.2021 - 20.00-21.00

VORES VISION MED UDDANNELSEN
er at kombinere, nuancere og kvalificere samarbejdet
mellem den filosofiske tradition og dannelse og den
psykologiske og psykoterapeutiske tradition og
dannelse.
I dette spektrum tilbyder og muliggør uddannelsen et
dybere, højere og langt bredere beredskab at møde
sin klient/borger og sig selv med.
Gennem en lang række metoder, øvelser, prøver og
udfordringer, teoretisk såvel som praktisk, dannes den
kommende terapeut på denne uddannelse i at kunne
møde det andet menneske som menneske og medmenneske.

UDBYTTE OG ANVENDELSE
Den psykologiske, filosofiske psykoterapeutuddannelse kan
anvendes i mange forskellige kontekster. Hvis det ønskes,
kan man ud fra indholdet i de enkelte moduler skræddersy
de emner, der passer til det organisatoriske indhold, som
man har behov for at udvikle.
Hvis man vælger at tage et eller to hele år fra uddannelsen,
vil man være i stand til at tage lettere terapeutiske samtaler
på et relativt højt teknisk niveau.
Uddannelsens opbygning vil sikre, at man som terapeut vil
være tryg ved at samtalen bevæger sig ind på langt de fleste
livsområder. Disse kvalifikationer kan med fordel anvendes i
forskellige pædagogiske og sociale sammenhænge, hvor
man har en tættere kontakt med borgeren, uanset om det
er som frontmedarbejder på jobcentre, sagsbehandler i et
børn- og ungeteam eller andet.
Kvalifikationerne kan med fordel også benyttes i en
ledelsesmæssig sammenhæng. Dette kan f.eks. være i
forhold til at føle sig personligt rustet til kvalificering af
medarbejdernes målsætninger, ”den svære samtale” om
sygefravær eller alkohol.
Det kan også være kvalificering/specificering af ønsker om
at avancere i egen karriere.
Vælger man at tage alle fire år hos Copenhagen Coaching
Center, vil man erhverve sig titlen PSYKOLOGISK
FILOSOFISK PSYKOTERAPEUT, samt kvalifikationerne til at
arbejde som psykoterapeut på langt de fleste områder.

Målgruppen er primært frontmedarbejdere
indenfor den sociale og pædagogiske
sektor, samt behandlings-forvaltning, dvs.
behandlere i kommunalt eller privat regi,
jobcenter-medarbejdere,
men
også
(mellem)ledere,
team-ledere,
HRmedarbejdere og mennesker, der generelt
arbejder
med
dialog
og
mellemmenneskelig kommunikation i grupper
såvel som individuelt (fx borgere, kunder,
klienter, patienter, kollegaer, etc.)
Målgruppen vil finde særlig stor anvendelse
i uddannelsens effekter, virkninger og
opøvede færdigheder, fx ift konflikthåndtering og målrettede samtaler.

OPBYGNING
Uddannelsen er modul-opbygget, og begynder med et 2dages internat. Første intromodul er et fælles - og
obligatorisk modul, ligesom uddannelsen slutter med et
obligatorisk masterprojekt. De seks andre moduler kan du
vælge frit.
Modulerne kan også tages enkeltvis uden at følge hele
uddannelsen. Hvert år består af 6 moduler af 4-dages
varighed. Der er i alt 4 år, og hvert halve år slutter med en
skriftlig, mundtligt og/eller praktisk prøve og/eller eksamen.

FLEKSIBEL VIDEREUDDANNELSE
Den psykologiske filosofiske psykoterapeut uddannelse er
en fleksibel videreuddannelse i moduler, som kan tages
samtidig med, at du passer dit job. Intentionen er, du som
udgangspunkt arbejder med opgaver og temaer, der
relaterer sig til dit arbejde eller interesseområde. Du kan
søge optagelse via kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af
din uddannelse- og erfaringsmæssige baggrund.
Læs mere om dette på vores hjemmeside.

OPTAGELSESKRAV
§1 En lang eller mellemlang videregående
uddannelse af psykologisk, pædagogisk, social- eller
sundhedsfaglig karakter, som for eksempel lærer,
pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, læge,
psykolog eller fysioterapeut. En uddannelse som for
eksempel
præst
kan
også
være
relevant.
Erhvervserfaring inden for din grunduddannelses
fagområde
svarende
til
mindst
tre
års
fuldtidsarbejde.
§2 Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk,
pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter,
er det muligt at blive optaget via optagelsestype. Du
kan have: En lang eller mellemlang videregående
uddannelse, fx en kandidatuddannelse eller
professionsbachelor. Erhvervserfaring svarende til
mindst tre års fuldtidsarbejde inden for et job med
mellemmenneskelig kontakt.
§3 Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk,
pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter,
på kandidat- eller professionsbachelorniveau, kan
du i særlige tilfælde blive optaget med dispensation.

ANSØGNINGSFRIST
Der er løbende optag og uddannelsesstart i juni.
Tilmelding sker ved henvendelse til en af vores
studieansvarlige. Har du behov for yderligere
oplysninger
om
uddannelsen,
og
hvordan
Psykologisk Filosofisk Psykoterapeut passer til dig
og din situation, er du velkommen til at reservere tid
til en personlig eller telefonisk samtale.

FINANSIERING
Samlet pris for alle fire år er 162.000,- kr.
Pris for egenterapi alle fire år er 21.600,- kr.
Pris for supervision for 2, 3 og 4 år er 12.000,- kr.
Der er mulighed for køb af enkeltmoduler, samt
addragsordning. Kontakt os for mere information.

FORPLEJNING
Deltagerne står selv for køb af litteratur, og sørger
selv for forplejning. Der vil være kaffe, the og vand
samt lidt snacks og frugt på undervisningsdagene.

TID OG STED
Første to-dages intromodul afholdes 10.-11. juni
2021 som internat med overnatning. Alle
resterende årlige moduler bliver afholdt som
eksternater af fire-dages varighed fra 9.00 - 16.00.

TILMELDING
KONTAKT
Kim Gørtz kg@copenhagencoaching.dk
Mette Mejlhede mm@copenhagencoaching.dk
Jack Købke jk@kompagniet.nu

CCC forbeholder sig retten til løbende at opdatere og ændre betingelser og vilkår
og vi tager forbehold for datoændringer og slåfejl i uddannelsesprogrammet.

INFOMØDE
19.05.2021

20.00-21.00

