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4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE 
 

▪ Kvalificerer til at arbejde med udvikling af såvel erhvervsmæssige som personlige kompetencer, både som ansat i en virksomhed, 
og som selvstændig i egen praksis. 

▪ Kombinerer coaching- og mentoring teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden med teknikker fra psykoterapiens verden,  
samlet i ét unikt tværfagligt koncept, beregnet til personlig udvikling. Der erhverves professionelle kompetencer til: 

Problemløsende forløb med temaer som præstationsangst, lavt selvværd, problemer med at sætte grænser og sige fra, angst for 
afvisning, vrede, selvpunk, at føle sig forkert eller ikke god nok, manglende motivation eller selvtillid, konfliktskyhed, stress m.m. 

Integrerede forløb med indlæring og udvikling af Emotionel Intelligens og personlige kompetencer både på job og privat, fuldt 
dækkende alle menneskets livsområder, kognitive evner, følelser og adfærdsformer. 

▪ Bygger på en biopsykologisk analytisk model, der giver unik viden om hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes 
afgørende betydning for vores forståelse af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. www.biopsykologi.dk 

Læs detaljer om indholdet af fag og emner, arbejdsform, metoder og teknikker, adgangskrav m.v. på www.psykoterapeutskolen.dk. 

Efter 4 års studie og eksamination udstedes certifikat, der dokumenterer en længerevarende uddannelse på 2000 studietimer, samt  
ret til at anvende Skolens eneret og copyright, herunder den biopsykologiske model og 5 avancerede psykomentoring redskaber. 

 
Pris og betaling 

Et studieår koster kr. 41.000. Ved optagelse betales kr. 10.900. Derefter restbeløb senest den 1. oktober 2023. 

Der er mulighed for en afdragsordning, hvor der efter optagelsesgebyr på kr. 10.900 betales 9 månedlige rater á kr. 3.700,  
første gang den 1. oktober 2023. (Samlet pris kr. 44.200). (Læs om bruttolønsordning på hjemmesiden). 
 
Weekendkursus som optagelse 

Studieinteresserede gennemfører et Weekendkursus i Emotionel Intelligens, som samtidig giver mulighed for at prøve nogle af 
teknikkerne på egen krop og psyke og få et personligt indblik i, hvordan der arbejdes med selvudvikling på studiet.  

Kurset indgår i studiets pensum, og der vil derfor være mulighed for at tale med studerende om deres erfaringer med at gå på skolen. 
Udvises der "talent for faget", kan deltagere gå direkte til optagelsessamtale, hvor der blot medbringes et CV. 

Vælger du at starte på uddannelsen, vil kursets pris kr. 3.500 blive fratrukket den første betaling for studieåret. 

Næste studiestart: 2. oktober 2023. 
 
Tidsforbrug 

Uddannelsen er et fritidsstudie baseret på at de studerende, sideløbende med et normalt dagligliv, udvikler deres relationer og 
personlige kompetencer, både privat og på job, og løbende integrerer denne udvikling. Dette er en vigtig del af den kompetence 
studiet giver på et rent praktisk plan til at arbejde med personlig udvikling. 

Der skal beregnes 1-2 aftener om ugen fra kl. 18-22, plus 7-8 weekender om året, hvor tiderne er fredag kl. 18-22, lørdag kl. 10-18:30 
og søndag kl. 10-19. Til selvstudium skal der regnes med 5-6 timer pr. uge. 
 
 

Tak for din interesse. Du er altid velkommen til at kontakte os. 
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