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Jeg føler mig sikker på, at jeg er landet på en uddannelse der tager sig selv 
og faget alvorligt. I undervisningen inddrages mange års erfaring samt nyeste 
viden inden for feltet, og jeg er ikke i tvivl om at jeg får mest mulig faglig viden 
og støtte for pengene her. Det gør mig tryg i min egen praksis, at jeg ved, jeg 
lærer fra en af landets bedste. 
Det vigtigste for mig ved valg af uddannelse, er et gedigent og solidt fagligt 
fundament med høj etik, så jeg er bedst muligt klædt på, når jeg selv skal ud 
at praktisere. Etik og faglighed er alfa omega for mig, og så er det en glædelig 
bonus, at der er plads til det enkelte menneske. 
Jeg lægger primært vægt på at uddannelsen er etisk funderet og der er en høj 
faglighed - det er en uddannelse der tager mennesker og faget alvorligt. 
Derudover er uddannelsen rummelig. Der er plads til det enkelte menneske, 
både som elev og de klienter vi arbejder med 
Vicky, Psykoterapeut og gestaltterapeut. København. 
 
 
Kvaliteten af undervisningen er helt i top. Det er fantastisk at tage en 
uddannelse hvor alt man bliver undervist i, er utroligt spændende og 
videreformuleret på en måde, hvor man hele tiden føler, man kan være med. 
Det har i flere år været en drøm for mig at tage denne uddannelse. Jeg var et 
sted i mit liv, hvor behovet for at lære noget helt nyt og få nogle personlige 
udfordringer, fyldte meget. Sex- og et velfungerende parforhold er, i min optik, 
essentielle dele at menneskets livskvalitet og det føles rigtigt, at kunne 
bidrage til at hjælpe mennesker med at opnå dette. 
Jeg vil anbefale uddannelsen til andre primært pga. kvaliteten af 
undervisningen, som er helt i top. 
Desuden er gestaltterapien er en dejlig "fri" terapiform, hvor man har mulighed 
for til fulde, at bruge sig selv både i uddannelsen og det videre virke som 
sexolog og parterapeut.  
Gestaltinstituttet er et sted for alle at få en god terapeutisk uddannelse, 
næsten uanset hvilken baggrund man kommer med. 
Annemette, sygeplejerske. Nordjylland. 
 
På uddannelsen er der et højt fagligt niveau og en dejlig fri og afslappet 
omgangstone. Det er simpelthen rart at være der.  



Det vigtigste for mig er at alle kommer med en uddannelse - socialrådgiver, 
sygeplejerske, ergoterapeut, jordmor, lærer, psykoterapeut osv - det betyder 
at alle har erfaring med bl.a. relations arbejde og at det faglige niveau er højt. 
Det gør det nemt og spændende at sparre med hinanden og udveksle 
erfaringer. 
Jeg vil anbefale uddannelsen primært pga. et højt fagligt niveau, en 
veltilrettelagt undervisning og spændende gæsteundervisere. 
Der er høje krav til den enkelte deltager ift. litteratur, studiegruppe, klienter, 
egenterapi - du skal ville det. Jeg glæder mig bare til at skulle afsted hver 
gang og jeg vender hjem helt fyldt op med ny viden og masser at tænke over. 
Kirsten, Ergoterapeut. Nordjylland. 
 
Jeg har kigget efter en uddannelse til sexolog siden jeg blev færdig som 
jordemoder i 2011 og har ikke kunnet finde en som levede op til mine krav om 
at være teoretisk/evidensbaseret og samtidig med fokus på samtaleterapi. 
Overvejede længe at tage en master i sexologi på AAU, men den havde 
alligevel lidt et andet fokus.  
På gestaltinstituttet kombineres kravene på fineste vis.  
Det er vigtigt for mig at der er en seriøsitet omkring det man laver og jeg bliver 
ved hvert modul bekræftet i mit valg. Der er kompetente og dygtige 
undervisere tilknyttet uddannelsen. Samtidig med en masse praktiske 
anekdoter som gør det levende og spændende.  
Jeg ville til enhver tid anbefale sexolog og parterapeutuddannelsen ved 
gestaltinstituttet, fordi at ordentlighed, faglige kompetencer og seriøsitet er i 
højsædet. Og samtidig er det en flok vidt forskellige mennesker samlet, som 
gør erfaringsgrundlaget bredt og lærerigt. 
Tine, jordemoder. Odense. 
 


