
Akademiet for Psykoterapi søger undervisere M/K til opstart september 2018. 

 

Vi har i 20 år uddannet organiske psykoterapeuter på vores lille uddannelsessted i hjertet af København. Vi 

søger nu efter psykoterapeuter, der har en uddannelse indenfor organisk psykoterapi, og som har lyst til og 

energi på at uddanne nye organiske psykoterapeuter.  

Ånden på Akademiet er åbenhed, kontakt, relation, respekt og udvikling. Vi er af den indstilling, at når du 

arbejder som organisk psykoterapeut, så arbejder du også med dig selv i individuel terapi, supervision, 

videreudvikler dig mm.  

Du skal være indstillet på, at ville udvikle dig personligt og fagligt i dit arbejde som underviser, at det der 

kommer i spil i dig dels er noget du kan arbejde med i din egen supervision og terapi, men også vil gøre 

åbent ift. din makker og ledelsen. Alt sammen for at skabe gode rammer for en god uddannelse. 

Du må gerne have erfaring med grupper, men det er ikke et must. Dog er det vigtigt, at du ved noget om at 

arbejde i grupper og med gruppeprocesser. 

Vi arbejder oplevelsesorienteret og procesorienteret, og selvfølgelig er det teoretiske også vigtigt at have 

viden om og lyst til at undervise i. Undervisningen består meget af de studerendes personlig udvikling, 

relationelt arbejde og kontaktkompetencer. Vi tror på, at en dygtig terapeut, er en der kan have kontakt 

med sig selv, med alt hvad der nu er og dermed have kontakt med sine klienter, med alt det de nu har. 

Du kommer til at arbejde sammen med en eller to makkere i en gruppe, som du vil følge i 4 år. Det vil sige 

du skal være indstillet på at få et godt makkerskab op at køre og være klar over, at dette også kræver stor 

selvindsigt. Du skal kunne bære dig selv og stå i dig selv også når projektionerne i gruppen flyver. Det er 

også vigtigt, at du og din makker kan være der for hinanden og give hinanden støtte både personligt og 

fagligt.  

Du skal have minimum 5 års psykoterapeutisk erfaring, dette er et krav vi har til vores undervisere, som et 

certificeret udannelses sted. 

Vi søger også teoriundervisere indenfor mere specialiserede områder eks. eksistentiel psykoterapi, gestalt 

terapi, psykoterapiens historie, kroppsykoterapi, misbrug, skam, chok/traume mm. Så har du specialiseret 

dig indenfor et særligt område, og har lyst til at undervise i det med det organiske islæt, så hører vi også 

meget gerne fra dig.  

Læse mere om stedet og vores uddannelse på www.akademietforpsykoterapi.dk 

Du er velkommen til at skrive en mail på info@akademietforpsykoterapi.dk med eventuelle spørgsmål, dem 

besvarer vi meget gerne. 

Ansøgningsfrist senest 15.3.2018. Vi tager kontakt til og laver aftaler efterhånden, som vi modtager 

ansøgningerne. 

Vi glæder os til at høre fra dig. Varme hilsner Akademiet for Psykoterapi 

http://www.akademietforpsykoterapi.dk/
mailto:info@akademietforpsykoterapi.dk

