
 
 

 

Eigenerklæring praksis 

 
Masterprogram Familieterapi og relasjonelt arbeid og vidareutdanning Familieterapi og relajonelt arbeid har to 
studieretningar som har ulike krav til praksis. 

 
Krav til praksis: 
 

Masterprogram Familieterapi og relasjonelt arbeid 
• Studieretning familieterapi og nettverksarbeid: Søkjar må kunne gjennomføre 320 timar terapeutisk praksis 

i studietida. Du må gjennomføre praksis i terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersonar, par, 
foreldre, familiar, nettverk og grupper i kontekstar som familiekontor, tenester for foreldrerettleiing, 
behandlingsstader, privat familie- og parterapipraksis eller liknande. 

• Studieretning relasjonelt arbeid i organisasjonar: Søkjar må kunne gjennomføre 160 timar praksis i løpet av 
dei fire første semestera. Du må gjennomføre praksis innan til dømes rådgjeving og rettleiing, gruppeleiing, 
teamarbeid, nettverksarbeid, pedagogisk arbeid, leiing og kompetanseutvikling. Det kan òg vere ulike former 
for krisehandtering, støttesamtalar, tilrettelegging, bistand- og pårørandearbeid. 

 

Videreutdanning i familieterapi og relasjonelt arbeid 
• Studieretning familieterapi og nettverksarbeid: Søkjar må kunne gjennomføre 160 timar terapeutisk praksis 

i studietida. Du må gjennomføre praksis i terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersonar, par, 
foreldre, familiar, nettverk og grupper i kontekstar som familiekontor, tenester for foreldrerettleiing, 
behandlingsstader, privat familie- og parterapipraksis eller liknande.  

• Studieretning relasjonelt arbeid i organisasjonar: Søkjar må kunne gjennomføre 160 timar praksis i 
studietida. Du må gjennomføre praksis innan til dømes rådgjeving og rettleiing, gruppeleiing, teamarbeid, 
nettverksarbeid, pedagogisk arbeid, leiing og kompetanseutvikling. Det kan òg vere ulike former for 
krisehandtering, støttesamtalar, tilrettelegging, bistand- og pårørandearbeid. 

 

Masterprogram Familieterapi og relasjonelt arbeid – påbygg til master (suppleringsopptak) 
• Studieretning familieterapi og nettverksarbeid: Søkjar må kunne gjennomføre 160 timar terapeutisk praksis 

i studietida. Du må gjennomføre praksis i terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersonar, par, 
foreldre, familiar, nettverk og grupper i kontekstar som familiekontor, tenester for foreldrerettleiing, 
behandlingsstader, privat familie- og parterapipraksis eller liknande. 

 
 
Eg stadfester at eg har forstått praksiskravet knytt til studieretninga eg har valt, og at det er mitt ansvar å sørge 
for praksisplass, anten ved eigen arbeidsstad eller i hospiteringspraksis ved annan eigna stad. 
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