OPU
ORGANISATIONPSYKOLOGISK UDDANNELSE tager 2 år
K&L
KONSULTATION OG LEDELSE er en overbygning på OPU
og tager ½ år.
Uddannelserne giver indsigt i psykologiske processer i og
mellem individer og grupper i organisationer, og øger
dine kompetencer til intervention.
Uddannelsen henvender sig bredt til alle faggrupper, der
arbejder som ledere eller konsulenter i offentlige og
private virksomheder.
Organisationspsykologisk Uddannelse, OPU, er godkendt
som led i specialistuddannelsen i arbejds- og
organisationspsykologi af Dansk Psykologforening

GRUPPEANALYSTISK
SELSKAB TILBYDER:
Temaaftener med oplæg og diskussion
Deltagelse i Mediangruppe
Gruppeanalytisk ordbogsprojekt
Særlige arrangementer med fokus
på gruppen i terapeutisk, pædagogisk
og samfundsmæssig sammenhæng.
I samarbejde med andre
uddannelsesinstitutter (www.FPAP.dk)
tilbydes bla. Psykoanalytisk Filmklub
og Psykodynamisk Fælleskonference.

www.iga-kbh.dk
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UDDANNELSESTILBUD 2016

DE ORGANISATIONSPSYKOLOGISKE
UDDANNELSER

IGA

Gruppeanalytisk psykoterapi
Gruppeanalyse
Mentaliseringbaseret gruppeterapi
Organisationspsykologi
Konsultation & Ledelse

INSTITUT FOR
GRUPPEANALYSE
KØBENHAVN

IGAs uddannelser omfatter teori, supervision af eget
arbejde og egenterapi/egenoplevelse i gruppe.
Målet for uddannelserne er at kvalificere deltagerne
fagligt på et teoretisk og færdighedsmæssigt plan
samt på et personligt plan.
Vi underviser på et moderne psykodynamisk og
gruppeanalytisk grundlag, hvor psykologisk udvikling
og funktion forstås i en relationel kontekst i form af
dyaden, familien, gruppen og organisationen.
Forståelse for gruppers funktion og for dig
selv i gruppesammenhæng samt evne til
analyse og intervention er anvendelig
overalt hvor du deltager i - eller
arbejder med en gruppe.
Alle uddannelserne vil skærpe
dine kompetencer på
disse områder.

PSYKOTERAPIUDDANNELSERNE

MBTG

Uddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi er opbygget af
et-årige moduler, der kan tages som et samlet forløb eller
hver for sig.

MENTALISERINGSBASERET GRUPPETERAPI er et kursus,
der tager et år.

GAU-1.år
Basiskursus i gruppers dynamik & funktion.
GAU-2. år
Uddannelse til gruppeterapeut, tager to år.
GAU-3.år
Uddannelse til gruppeterapeut på specialist niveau,
tager tre år.
GAU-4. år
Uddannelse til gruppeanalytiker på internationalt niveau,
tager fire år.

Uddannelserne kan anvendes bredt, f.eks. grupper i privat
praksis, gruppebehandling i psykiatrien og på
behandlingsinstitutioner, tematiske grupper, f.eks. sorg,
incest, spiseforstyrrelser.
Grupper kan anvendes for både børn, unge og voksne.
Uddannelserne henvender sig primært til psykologer,
psykiatere og andre sundhedsfagligt uddannede med
nogen erfaring med arbejde med hjælpsøgende klienter.
Uddannelserne er godkendt som led i
specialistuddannelsen i psykoterapi af Dansk
Psykologforening, Dansk Psykiatrisk Selskab og
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

