EN KORT GUIDE TIL SPECIALISTUDDANNELSEN
Når du er færdiguddannet kandidat i psykologi, har du mulighed for at blive autoriseret
psykolog. Denne ordning varetages af Psykolognævnet, der er en selvstændig myndighed under Social- og Indenrigsministeriet.
Efter at du er blevet autoriseret psykolog, har du mulighed for at uddanne dig til specialist. Denne ordning varetages af Dansk Psykolog Forening. Ordningen er privat og er
derfor forbeholdt medlemmer af Dansk Psykolog Forening.
SPECIALISTUDDANNELSEN I TAL:
Dette er en oversigt over de fælles minimumskrav for alle specialistuddannelserne. På
de enkelte specialistuddannelser kan der dog stilles andre specifikke krav som du kan
læse om på hjemmesiden.
3600 ARBEJDSTIMER I PSYKOLOGISK
PRAKSIS
Du skal have 3 års fuldtidsbeskæftigelse,
hvilket vil sige 3 år x 40 uger x 30 arbejdstimer. Samlet set skal disse 3 år ligge inden for de sidste 8 år på godkendelsestidspunktet.
240 TIMERS SUPERVISION OG PERSONLIG UDVIKLING
Du skal have mindst 240 timers supervision og personlig udvikling – heraf mindst
40 timers personlig udvikling, 40 timers
individuel supervision samt 40 timers
gruppesupervision med højst 8 deltagere.
150 TIMERS FLEKSIBELT VALG
Under de 360 timers teori har du 210 timers obligatoriske moduler, men også
150 timers fleksibelt valg. På de 150 timers fleksibelt valg kan du frit sammensætte kurser på relevante specialers specialiseringsmoduler som erstatning for
kurser placeret i det tværgående modul
og fællesmodulet.

360 TIMERS TEORIKURSER
Du skal i alt have 360 timers teorikurser under din specialistuddannelse.
Heraf er forskning og formidlingsmodulet (60 timer) samt specialiseringsmodulet (150 timer) obligatoriske, mens du har større valgfrihed
i det tværgående modul (60 timer)
og fællesmodulet (90 timer). Du kan
gennemføre teorikurserne inden din
autorisation (med undtagelse af den
2-årige uddannelse i grundlagsteori
i psykoterapi).
200 TIMERS AKTUALITETSKRAV
Du skal have modtaget 200 timers
supervision, personligt udviklingsarbejde og teori inden for de sidste
5 år op til godkendelsen. Resten må
gerne være af ældre dato.
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TEORIKURSERNE PÅ SPECIALISTUDDANNELSEN

Teorikurserne på specialistuddannelsen er opbygget ud fra nedenstående model. Bemærk, at fællesmodulet er en fællesbetegnelse for børne-, voksen og A&O-modulet.
Modul

Beskrivelse

Formål

Fællesmodul

Der vælges ét ud
af tre moduler:
Børnemodulet,
Voksenmodulet eller
A&O-modulet.

At sikre den nødvendige
bredde inden for de tre
hovedområder med særlig
vægt på udredning.

90 timer

Tværgående
modul

Fælles for beslægtede fagområder

At sikre muligheden for
faglig fordybelse mellem
specialer med fælles
basisdiscipliner eller fælles
arbejdsområder.

60 timer
(5 x 12
timer)

Specialiseringsmodul

Specialedel for det
enkelte speciale

At sikre den specifikke og
specialiserede viden inden
for det enkelte speciale.

150 timer

Forsknings- og
formidlings
modul

Fælles for alle specialer. De 60 timer er
fordelt mellem 18 timer
til forskningsmetode
og 42 timer til skrivearbejde inkl. vejledning

At sikre den fælles videnskabelige tilgang til
praksis.

60 timer

Antal timer

TEORIKURSERNE: DET FLEKSIBLE VALG

På teorikurserne har du 210 timers obligatoriske moduler, nemlig specialiseringsmodulet på 150 timer samt forsknings- og formidlingsmodulet på 60 timer. Derudover har
du også 150 timers fleksibelt valg.
På de 150 timers fleksibelt valg kan du frit sammensætte kurser fra dit eget eller andre
relevante specialers specialiseringsmoduler som erstatning for kurser placeret i det
tværgående modul og fællesmodulet. Dog skal opdelingen mellem børne- og voksenområdet respekteres, og du skal sikre dig en vis bredde i den måde, hvorpå du
sammensætter dine kurser inden for de enkelte specialers teoriområder.
Bemærk at specialistuddannelsen i Arbejds- og Organisationspsykologi ikke er omfattet af det fleksible valg.
HVOR KAN JEG FINDE KURSERNE?
Du kan finde et overblik over DP’s kurser her: www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser/
HVORDAN KAN JEG ANSØGE OM AT BLIVE GODKENDT SOM SPECIALIST?
Du har mulighed for at ansøge på to forskellige måder: du kan enten printe, udfylde
og indsende ansøgningsskemaet i papirform, eller du kan anvende det elektroniske
ansøgningsskema. Du finder begge dele her: www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervisor/ansogning/
Her kan du også finde en vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet.
Når du har sendt din ansøgning afsted, vil den gennemgå en forbehandling i sekretariatet og herefter blive videregivet til fagnævnet, der har op til 3 måneder til at behandle sagen og afgive deres vurdering. I denne forbindelse vil du via PBS blive opkrævet
et administrationsgebyr på 1.600 kroner.
FOR MERE INFORMATION, SE VORES HJEMMESIDE
www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervisor/

EN KORT GUIDE TIL SUPERVISORUDDANNELSEN
Efter at du er blevet specialist, har du mulighed for at uddanne dig til supervisor. Formålet med denne uddannelse er at gøre specialisten i stand til at yde supervision til
andre psykologer samt vurdere den personlige og faglige udvikling hos supervisanden.

SUPERVISORUDDANNELSEN I TAL:
For supervisoruddannelsen gælder enslydende krav for alle specialister uanset speciale. I løbet af supervisoruddannelsen skal følgende krav opfyldes:
2400 ARBEJDSTIMER I
PSYKOLOGISK PRAKSIS
EFTER SPECIALISTGODKENDELSE
Du skal have 2 års praksis på
fuld tid, hvilket vil sige 2 år x
40 uger x 30 arbejdstimer.

120 TIMERS YDET SUPERVISION TIL PSYKOLOGER EFTER SPECIALISTGODKENDELSE
Du skal have ydet supervision i 120 timer til psykologer efter godkendelse som specialist. Der skal
være ydet supervision til mindst to forskellige supervisander. Supervision ydet til andre akademiske
faggrupper kan godkendes af det enkelte fagnævn.

20 TIMERS MODTAGET SUPERVISION
Du skal have modtaget 20 timers supervision eller anden form for vejledning. Det
enkelte fagnævn kan fastlægge specificerede krav til supervision af supervision, hvilket fremgår under beskrivelsen af
det enkelte speciale. Som udgangspunkt
forestås supervision/faglig vejledning af
godkendt supervisor inden for specialet.

30 TIMERS TEORI
Du skal have deltaget i 30 timers teori om supervisionsprocessens teori og
metode. På den teoretiske del af supervisoruddannelsen skal specialisten erhverve sig viden om og kompetence til
at anvende eget teoretisk ståsted i sin
rolle som supervisor samt kunne foretage en afgrænsning til andre teorier.

HVORDAN KAN JEG ANSØGE OM AT BLIVE GODKENDT SOM SUPERVISOR?
Du har mulighed for at ansøge på to forskellige måder: Du kan enten printe, udfylde
og indsende ansøgningsskemaet i papirform, eller du kan anvende det elektroniske
ansøgningsskema. Du finder begge dele her: www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervisor/ansogning/
Her kan du også finde en vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet.
Når du har sendt din ansøgning afsted, vil den gennemgå en forbehandling i sekretariatet og herefter blive videregivet til fagnævnet, der har op til 3 måneder til at behandle
sagen og afgive deres vurdering. I denne forbindelse vil du via PBS blive opkrævet et
administrationsgebyr på 900 kroner.

FOR MERE INFORMATION, SE VORES HJEMMESIDE
www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervisor/19-supervisoruddannelsen/

