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Meritsammanställning 
Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktning  

Anmälningskod UMU-P2081 

Meritsammanställningen ska laddas upp på www.antagning.se eller vara Antagningsservice 
tillhanda (PostNord Strålfors AB, Att: Antagningsservice, R 312, 190 81 Rosersberg) 
senast 1 november för att räknas med i urvalet. Obs! Tänk på att intyg/bilagor är i 
original eller vidimerade kopior. 

Personuppgifter  
 

Personnummer:      

            

 

För och efternamn: 

 

 

E-mail:      

            

 

Mobilnummer: 

 

Val av teoretisk fördjupning  
 

 

 Familj, barn & ungdom   

          

  

 Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi 

 

OBS!  Detta är inte en ansökningsblankett.  För att göra en ansökan se www.antagning.se 

 

http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/
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Grundläggande behörighet A  
 

1. Jag har universitets -/högskoleutbildning som styrker grundläggande behörighet A 

Utbildning   Poäng/Högskolepoäng (1 poäng = 1,5 högskolepoäng) 

 

………………………………………………………………………………………………………………  Bilaga………… 

……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 

Särskild behörighet B 
 

2 a.    Kurser under särskild behörighet B första stycket 
(gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) 
 
………………………………………………………………………………………………………………  Bilaga………… 

……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 

……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 

………………………………………………………………………………………………………………  Bilaga………… 

……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 

……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 

………………………………………………………………………………………………………………  Bilaga………… 

……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 

……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 

 

 
2 b. Grundläggande psykoterapi enligt övergångsbestämmelser 
(gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) 
 
   Jag åberopar övergångsbestämmelser av behörighet gällande särskild behörighet B, första stycket 
 (Läs noggrant övergångsbestämmelserna i ”Bilaga till meritsammanställning”, sid 2) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………  Bilaga………… 

 

3.    Yrkeserfarenhet av psykoterapeutiskt arbetssätt efter examen 
 
Tjänstgöringsintyg där det framgår ni tillämpat psykoterapeutiskt arbetssätt, omfattningen av tjänsten och 
under vilken tidsperiod det gäller. 
 
………………………………………………………………………………………………………………  Bilaga………… 

……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 
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4.    Psykoterapi under handledning 
(gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………  Bilaga………… 

……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 

……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 

 

5. Intyg om tjänstgöring under utbildningstiden 

 
Intyg som visar att jag under utbildningstiden kommer arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller 
motsvarande och där jag har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Jag kommer också ingå i ett 
terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska 
arbetsmetoder. Jag kommer arbeta med psykoterapi under hälso- och sjukvårdslagen och min arbetsplats är 
vårdgivare med verksamhetsansvar. Jag kommer ha möjlighet att journalföra klientarbetet på min arbetsplats. 

Tänk på att det är du som sökande som har ansvar att förklara för din arbetsgivare vad det innebär att läsa 
programmet och vad som förväntas av dem som arbetsgivare vid eventuell antagning. 

 

 Ja       Bilaga……… 

 
 

Urval 
 

6.    Högskolepoäng (1-5 poäng) 
 
 
Antal hp som finns registrerade på antagning.se: …………………….......................  

Antal hp som inte finns registrerade på antangning.se:…………………………………  Bilaga………… 

 

 

7. Psykoterapeutiska arbetsuppgifter  utöver de två behörighetsgivande åren (0-1 poäng) 

Tjänstgöringsintyg där det framgår ni tillämpat psykoterapeutiskt arbetssätt, omfattningen av tjänsten och 
under vilken tidsperiod det gäller.  
 
3 år eller mer                  

 Ja      Bilaga………… 
 

 

8.    Vetenskapliga publikationer (0-2 poäng) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………  Bilaga………… 

……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 
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……………………………………………………………………………………………………………..  Bilaga………… 

………………………………………………………………………………………………………………  Bilaga………… 

 

9.    Doktorsexamen (1 poäng) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………  Bilaga………… 

 
 
 
10.    Skriftligt prov (0-4 poäng)  
 
1-1,5 A4-sida     Bilaga………… 
  
Det skriftliga provet  ska besvara följande frågeställningar: 
 
- Motivera och fördjupa ditt val av teoretisk fördjupning. 
- Beskriv din syn på psykoterapins roll i den verksamhet du befinner dig i. 
- Reflektera kring hur du kan använda psykoterapeutisk utbildning i ditt framtida yrkesutövande. 
 
 

 

Uppgiftsförsäkran 
 

Jag försäkrar att uppgifterna jag angett ovan är riktiga 
 
 Ja   

 
 

………………………………………………………………………………….   

Underskrift 

 

 

………………………………………………………………………………….  

Namnförtydligande    
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