SKANDINAVISK LEDERUTDANNING
PSYKODRAMALEDER • PROFESJONSUTDANNELSE 2017 – 2020

Kontrakt for ________________________
STUDIET
Studiet er på til sammen 700 timer og bygger på godkjent
Grunnutdanning i psykodrama i Norge eller Sverige.

Studieavgift

Utdannelsen er delt inn i 3 hovedblokker:

Studiet, dvs. teori, on-site og regitrening koster til
sammen kr. 72.000,-.
I tillegg kommer kostnader til veiledning av
oppgave og veiledning på eget arbeid.

1. Ordinære samlinger med teori.

420 timer

2. Praksis. Direkte veiledning i gruppe

200 timer

3. Individuell veiledning på eget arbeid

80 timer

Totalt

700 timer

Alle avvik fra full deltagelse er gjenstand for individuell
vurdering m.h.t. å få godkjent antall undervisningstimer.
Krav til egenterapi:

Studenter som har gjennomført ettårig grunnutdanning i
Norge skal ha:
100 timer egenterapi som skal være psykodrama.
Minimum 10 timer skal være individuell terapi (monodrama),
og minimum 50 timer skal være i gruppe.
Studenter som har toårig grunnutdanning fra Sverige skal ha:
50 timer egenterapi som skal vare psykodrama.
Minimum 10 timer skal være individuell terapi (monodrama)
og minimum 30 timer skal være i gruppe.

Studenten dekker selv utgifter til kost og logi
under alle samlinger, samt eksamensavgift og
faglitteratur. Eksamensavgiften avgjøres til
enhver tid i forhold til de faktiske utgifter.

Betalingsplan
Selve studieavgiften (kr. 72.000,-) blir delt opp
på følgende måte:1.innbetaling ved start
kr. 6.000 som skal betales innen 15.09.17
Deretter 14 avdrag på kr. 4.000 som betales
annen hver måned. Forfall første ordinære
avdrag 1.10.17 til 1.5.20.. Siste avdrag på kr 2
000 1.06.20
Etter forfall beregnes renter med 1,5 % pr. mnd.
samt purregebyr på kr. 50,-.
Betaling som avviker fra betalings-planen kan i
spesielle tilfelle avtales og fastsettes i en skriftlig
avtale mellom studenten og skolen.
Studenten forplikter seg til å betale inn hele
studieavgiften uansett om han/hun deltar på alle
samlinger.

Avbrudd
Dersom studiet avbrytes på grunn av
utforutsette, alvorlige forhold som gjør videre
skolegang urimelig tyngende eller umulig
(personlig force majeur), betales bare for mottatt
undervisning.
Ved avbrudd av studiet av andre grunner betales
studieavgift ut påbegynt skoleår, samt
Kr 10 000 i gebyr for kontraktsannulering

Det er en viktig del av integreringen av arbeidet å være i egen
terapeutisk prosess, spesielt innen undervisningens modalitet.
Vi anser det avgjørende at fremtidige terapeuter selv gjennomfører psykoterapi. På dette nivå
i psykodrama- utdannelsen er det ikke like mye egenprosess, og vi anbefaler alle å bearbeide
eget psykologisk materiale som måtte oppstå, i terapi.
All egenterapi skal dokumenteres.

VEILEDNING
Alle må ha 80 timer individuell veiledning og dette må studenten selv sørge for å skaffe seg.
Veiledningen kan også gis i små grupper (for eksempel 2-4 deltagere). Av de 80 timene må
alle ha én hovedveileder i minst 50 timer.
Individuell veiledning gis i forhold til erfaringer studenten har med ledelse av egne grupper
og eget klient arbeide.
Retningslinjer for veiledningen, priser, mulige alternativer etc. vil bli gitt i forbindelse
med samlingene. Veiledning skal gis av veiledere tilknyttet MI eller SMI(liste vil bli utdelt).
Disse skal fortrinnsvis ha avlagt T.E.P. eksamen. Studentene er selv ansvarlig for å gjøre
avtale med veileder for individuell veiledning. Psykodramalederen kan etter avlagt eksamen
gi egenerfaringstimer til gruppedeltagere (f.eks til søkere på grunnutdanningen). En
forutsetning for dette er at psykodramalederen mottar veiledning for disse gruppene i ett år
etter avlagt eksamen. Veiledere skal i denne forbindelse minst være sertifiserte som
Psykodramaregissør C.P. og tilknyttet MI eller SMI.
I tillegg kommer veiledning på skriftlig oppgave.
OBLIGATORISK DELTAKELSE
Det er obligatorisk deltagelse på alle samlinger. Selv om studenten skulle bli forhindret fra
deltagelse på enkelte samlinger er han/hun likevel forpliktet til å innbetale hele studieavgiften.
Studiet er en 3-årig kontinuerlig utdannelse. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å ta
kortere eller lengre avbrekk i studiet. Hvis en student slutter eller ønsker permisjon må
han/hun søke om å bli tatt opp igjen. Studenten kan etter instituttets faglige vurdering bli
pålagt å ta igjen hele eller deler av studiet. Etter mer enn ett års fravær må hele studiet tas om
igjen. Ekstra studietid betales av studenten.
Uteblivelse fra undervisning ved samlinger (helt eller delvis) godtas kun etter søknad og
avtale med instituttet.

BINDENDE PÅMELDING, psykodramalederutdanning 2017 – 2020
Jeg tar imot plassen som student ved Skandinaviske Lederutdanningens 3-årige psykodramalederutdanning. Jeg
har gjort meg kjent med, og aksepterer de ovenstående betingelser.

Navn:
Jeg er innforstått med at påmeldingen er bindende og at det er obligatorisk deltakelse på alle samlinger. Selv om
jeg skulle bli forhindret fra deltakelse på enkelte samlinger er jeg likevel forpliktet til å innbetale hele studieavgiften.
Jeg er også innforstått med at jeg kommer inn på 6 måneders prøvetid. MI kan da med begrunnelse fra faglig
ledelse annullere kontrakten. Jeg er da kun økonomisk ansvarlig for den tiden jeg har vært ved instituttet.
Oslo Dato/ måned - år:
_____/_____-_______

Moreno Instituttet /NPI
___________________________

NPI forbeholder
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Gerd Nerdal
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Student

