Krav og dokumentation for Selvstændigt skriftligt arbejde
Formål
At sikre specialisten:
a. Har en sådan viden i forskningsmetodologi at denne er i stand til selvstændigt og
kritisk at vurdere empiriske undersøgelser, herunder design, undersøgelsesredskaber,
rekruttering og de mest almindelige statistiske og kvalitative analyseformer.
b. Færdighed i at anvende systematisk litteratursøgning i forbindelse med et
forskningsemne.
c. Er i stand til på en reflekteret måde at undersøge, analysere og beskrive en
psykoterapeutisk faglig problemstilling på basis af et systematisk indsamlet materiale.

Krav til indhold:
Arbejdet skal demonstrere, at specialisten har opnået indsigt i specialets teoriområder og
metoder på et postgraduat, videnskabeligt niveau (specialistniveau). Det er således vigtigt, at
de psykoterapeutiske retningsspecifikke aspekter er de mest fremtrædende i arbejdet.
Arbejdet kan f.eks. være en videnskabelig undersøgelse af en specifik psykoterapeutisk
område (indenfor den valgte retning), et casestudie der problematiseres på et overordnet
teoretisk/videnskabeligt niveau ud fra en systematisk litteraturgennemgang eller en
systematisk litteraturgennemgang af en specialerelevant problemstilling med efterfølgende
selvstændig diskussion i forhold til praksis.
Case fremlæggelse kan ikke stå alene, men kan indgå som illustration i en selvstændig
diskussion af f.eks. teoretiske problemstillinger jf. ovenfor.

Krav til form og niveau.
Arbejdet skal formidles på en af følgende måder:
a.
b.
c.
d.

En artikel, optaget i et anerkendt fagtidsskrift
Et kapitel i en lærebog på akademisk niveau
Et indlæg givet ved videnskabelige/faglige konferencer eller kongresser
En forelæsning i et fagligt relevant selskab på samme niveau som de førnævnte med
minimum 30 deltagere.

Krav til arbejdets omfang
Arbejdet skal typisk være på 10-15 normal sider (ved publiceret arbejde godkendes
kapitler/artikler af kortere omfang). Litteraturlisten indeholde minimum 10-20 referencer
overvejende af nyere dato, dvs. maksimalt 5-10 år gamle.

Godkendelsesprocedure:
Det er de enkelte uddannelser, der godkender de skriftlige opgaver.
Krav til vejleder på skriftligt arbejde:
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Vejleder skal være supervisor godkendt indenfor den terapi-retning der ansøges om
specialistgodkendelse indenfor og have forskningsmæssig erfaring.
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