
STUDIEHÅNDBOG For PUC- Psykoterapeutisk Uddannelsescenters 4 årige uddannelse.

LOKALITETER

Undervisningen foregår på følgende adresse: Thorvaldsensvej 3B (baghuset) 2. sal, 1871 Frederiksberg C.

VARIGHED

Uddannelsen varer 4 år. 2 år på grunduddannelsen, samt 2 år på overbygningen.

Der undervises en hverdagsaften om ugen kl. 17-21, samt 1-2 weekenddage om måneden kl. 10-17.

FORPLEJNING

Der er mulighed for at lave kaffe og te på stedet, samt mulighed for at spise sin medbragte mad.

Der er service og mikroovn til rådighed.

Der er rig mulighed for take away i området.

PRIS

Uddannelsen koster 42.500 pr. år. Det er muligt at betale en gang årligt. Da vil man få 1000,- i rabat.

Ellers betales uddannelsesafgift på 10.625, - pr. 1. januar, 1. april, 1. juli samt 1. oktober. (Prisen reguleres

med min 3 % p.a.)

Derudover vil der være et optagelsesgebyr på 5000,- som man vil få igen ved uddannelsens ophør, samt et

administrationsgebyr på 500,-

BRUTTOLØNSORDNING

Det er muligt at få en bruttolønsordning via sin arbejdsplads, såfremt arbejdspladsen indvilliger i dette.

Arbejdspladsen modregner dette i din bruttoløn. Dette aftaler man selv med sin arbejdsgiver.

PRIS INKLUDERER

I alt 900 lærerbesatte undervisningstimer (225 pr. år)

● Sommerkursus i eksternat på 1. og 2. året.

● Supervision af prøveklienter på 3. året.

● Skriftlig eksamen på 3. året med ekstern censor.

● Parkursus på 4. året

● Video-supervision på 4. året

YDERLIGERE UDGIFTER

Bøger

Afsluttende eksamen med ekstern censor

Individuel egenterapi



Eventuelle udgifter til ekstern supervision på 4. studieår

OPTAGELSESKRAV

Ansøgeren skal være fyldt 28 år

Ansøgeren skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring

UDDANNELSENS OPBYGNING

Grunduddannelsen (1. + 2. år) fokuserer på udviklingspsykologi, metoder og din egen proces.

Overbygningen (3. + 4. år) fokuserer på temaer i klienternes terapi og på dig som terapeut.

ADRESSEÆNDRING

Det er utrolig vigtigt at melde flytning/adresseændring til kontoret, hurtigst muligt, da vi kan risikere at

sende vigtige dokumenter med posten, der ikke når frem rettidigt.

TAVSHEDSPLIGT

Den studerende har tavshedspligt, som bliver underskrevet i kontrakten, hvilket indebærer oplysninger om

andre elever eller cases. Dette gælder også efter uddannelsens ophør.

DATAHÅNDTERING

PUC og den studerende skal opbevare og håndtere alt materiale, der indeholder persondata (cases,

biografier, opgaver m.v.) forsvarligt under lås og koder. Dertil returnere, slette eller destruere materialet,

efter brug.

EGENTERAPI

Den studerende skal gå i egenterapi minimum 15 timer pr. studieår. Dokumentationen for dette, indsendes

eller deles sikkert til kontoret inden starten af næste studieår. Dokumentationen kan både være i form af

kvitteringer for betaling hos terapeuten (med sessionslængde) eller et timeantal som er underskrevet af

terapeuten. Terapeuten skal være godkendt af PUC.

Der er en aftale med studieterapeuterne om at de tager max. 3 studerende pr. hold.

STUDIEKLIENT

På 3. og 4. studieår skal den studerende træne sine evner som psykoterapeut med en studieklient, i et

forløb på ca. 15 timer pr. studieår = 30 timer i alt. Nogle af sessionerne skal optages og bruges til

supervision/eksamen. Det er den studerendes eget ansvar at skaffe en studieklient. PUC vil selvfølgelig være

behjælpelig med dette, men det overordnede ansvar ligger hos den studerende.



FRAVÆR

Man må maksimalt have 10 % fravær pr. studieår. Overskrides dette, vil man få en påtale og vil blive indkaldt

til en samtale om årsagen og en evt. løsning. Hvis det ikke bliver forbedret, kan man få en advarsel. I sidste

ende kan man risikere at uddannelsesbevis ikke kan udstedes.

EVALUERING

Den studerende får 1-2 gange om året mulighed for at evaluere uddannelsen samt lærerne, og dertil trivsel

på holdet.

BIOGRAFIER

På grunduddannelsen, skal den studerende aflevere 4 biografier om sig selv og sit liv (en hvert halve år) 0-7

år, 7-14 år, 14-21 år, 21-28 år.

STUDIERÅD

Studierådet består af repræsentanter fra alle årgange samt lærergruppen. Der afholdes 2-4 årlige møder.

Referat af mødet udarbejdes og deles med resten af uddannelsen. Ledelsen svarer sædvanligvis skriftligt.

ORLOV

Det er muligt i særlige tilfælde (sygdom, barsel el. lign.) at søge om orlov eller dispensation. Dog maks. For

ét år ad gangen, og kun ved skriftlig ansøgning. Uddannelsen skal gennemføres inden for en tidsramme på 6

år. Ved orlov skal eleven betale uddannelsesafgift for igangværende studieår.

OPSIGELSE

Dette kan ske fra PUC´s side ved følgende:

Efter to skriftlige advarsler omkring den studerendes misligholdelse af rammer, herunder

betalingsmisligholdelse.

Hvis den studerende ikke afleverer en opgave til aftalt tid, eller hvis opgaven ikke afleveres med et

tilfredsstillende resultat. Der skal dog være givet to skriftlige advarsler forud for dette.

Såfremt den studerende findes uegnet til uddannelsen. Dette vil ske i samråd med de øvrige undervisere,

men afgørelsen træffes af PUC`s ledelse.

Optagelsesgebyr refunderes ikke ved dette.

Den studerende skal betale uddannelsesafgift i opsigelsesperioden (til udgangen af kvartalet)



OPSIGELSE FRA DEN STUDERENDES SIDE :

Den studerende kan fratræde uddannelsen ved udgangen af et studieår.

Hvis den studerende fratræder i løbet af et studieår, er den studerende forpligtet (ifølge kontrakt) til at

betale uddannelsesafgift resten af studieåret.

Forudbetalt uddannelsesafgift og optagelsesgebyr refunderes således ikke.

EFTER UDDANNELSENS OPHØR

Den studerende skal efter uddannelsens ophør, returnere, slette eller destruere alt materiale, der

indeholder personlige oplysninger (cases, biografier, opgaver m.v.)


