2-årig gruppeanalytisk uddannelse
i organisation og ledelse (GOL)
INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE I AARHUS
Er du interesseret i at bevare og udvikle din evne til at tænke
under pres? Ønsker du at lære at håndtere de psykologiske
processer, der har afgørende betydning for en velfungerende og
problemløsende arbejdsplads? Så kan den 2-årige GOL-uddannelse være noget for dig.
Uddannelsen sætter dig bedre i stand til at forstå og håndtere bevidste og ubevidste, såvel som rationelle og irrationelle processer
i grupper på et psykodynamisk og systemteoretisk grundlag. Der
er ud over et solidt teoretisk fundament lagt vægt på supervision
og egen terapi (personligt udviklingsarbejde), hvor deltagerne
trænes i fleksibilitet og rummelighed, samt i at blive bevidst om
egne roller i organisationer. Udgangspunktet er gruppeanalytisk
og systemteoretisk organisationspsykologi, som giver redskaber
til at undersøge, forstå og arbejde med rammer og vilkår for organisationer. Der er fokus på deltagernes egen praksis og aktuelle
problemstillinger, samt udfordringer og dilemmaer i de organisatoriske opgaver med særligt fokus på rolle, funktion, grænsefænomener og organisationsdesign.
Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til ansatte i ledelsesfunktioner og
organisationskonsulenter indenfor private og offentlige virksomheder samt andre nøglepersoner, der kontinuerligt arbejder med
grupper og med udvikling af organisationer.
Udbytte
Deltagerne får indsigt i organisationspsykologisk og gruppeanalytisk teori, tænkning og metode som grundlag for at kunne
forstå og arbejde med dynamiske kræfter i individ, gruppe og
organisation. Gennem uddannelsen skærpes din fornemmelse for,
hvad der er på spil i grupper, mellem grupper og i organisationer.
Du bliver bedre til at bevare roen, overblikket og autoriteten, når
du er under pres. Du udvikler en mere integreret forståelse for,
hvordan du kan bruge dine ressourcer mere hensigtsmæssigt,
fastholde din handlekraft i rollen og gøre dig selv stærkere for
gruppens bedste. Ligeledes arbejder du aktivt med din evne til at
designe interventioner i grupper til gavn for opgaveløsningen.
En tidligere deltager i programmet siger følgende: ”Fagligt har
den indsigt, viden og forståelse uddannelsen gav mig i forhold til
processer i organisationer/relationer været en meget stor hjælp i
mit arbejde som leder. Også i samarbejdsmæssige sammenhænge
er det gavnligt at kunne analysere og forsøgsvist forstå processer
og dynamikker, der er i spil, således jeg som leder kan vælge de
mest hensigtsmæssige og fremmende interventioner.”

Terapigrupper, teoriundervisning og supervisionsgrupper sammensættes, så de for psykologer og læger på uddannelsen opfylder
henholdsvis Dansk Psykologforenings og Dansk Psykiatrisk
Selskabs krav.
Tid og sted
35 tirsdage, kl. 18.30-22.00, samt 4 lørdage, kl. 9-17 hvert år på
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby.
Derudover deltagelse i minimum en grupperelationskonference i
løbet af uddannelsen.
Start
Primo september 2019.
Pris
For året 2019-2020: kr. 37.000. Tilmelding er bindende for et år
ad gangen.
Lærere
Læger, psykologer og andre fagpersoner med en gruppeanalytisk
og/eller organisationspsykologisk uddannelse. Lærerne er godkendte specialister og supervisorer i de psykiatriske selskaber og
Dansk Psykologforening.
Ansøgningsskema
Downloades fra Instituttets hjemmeside og stiles i udfyldt stand til:
Træningsprogrammet ved IGA, c/o sekretær Charlotte Pedersen,
Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Palle Juul
Jensens Boulevard 175, indgang K, 8200 Aarhus N eller sendes
som vedhæftet fil til charlotte.pedersen1@ps.rm.dk
Ansøgningsfrist: 9. april 2019.
Yderligere oplysninger
Se på: www.iga-aarhus.dk, eller kontakt til:
Mads Krarup
Tlf. 2043 4490, mail: mads@org-kons.dk
Birthe Johansen
Tlf. 4113 4711, mail: bj@birthejohansen.dk
Signe Ferrer-Larsen
Tlf. 5116 6999, mail: signe@ferrerruiz.dk

Kvalificering
Uddannelsen til organisationsanalytiker er godkendt som grundstammeforløb i Dansk Psykologforenings specialistuddannelse i
arbejds- og organisationspsykologi.
Indhold pr. år
Egenterapi (personligt udviklingsarbejde) i gruppe med op til 8
deltagere (52,5 timer). Supervision af eget gruppepsykoterapeutisk arbejde/organisatorisk arbejde (30 timer). Teoriundervisning
i form af seminarer og forelæsninger om gruppeanalytisk og
organisationspsykologisk teori og metode samt tilgrænsende
emner (39 timer). Storgruppe (8,75 timer) og plenum (3 timer).
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