
            FÉSZEK Szegedi Pszichoterápiás Képzés            

Az SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika mint klinikai szakképzőhely a szegedi pszichoterápiás 

grémium szakmai együttműködésével pszichoterápia szakvizsgára felkészítő képzés keretében 

propedeutika, klinikai fázis I. és klinikai fázis II. tanfolyamokat indít a 2021/2022-es 

tanévben, Szegeden.  

A képzés vezetői: Terenyi Zoltán, Tóth Erika, oktatói: Kelemen Oguz, Krékits József, 

Rudisch Tibor, Andó Bálint, Árkovits Amaryl, Égerházi Anikó, Domján Nóra, Ormay István, 

Rosu Anett, Sarungi Emőke, Szél Erzsébet, tanácsadók: Horváth Klára, Imre Gabriella, 

kutatás: Andó Bálint, Kovács Ildikó, Kókai Andrea, adminisztráció: Kovács Beáta. 

A képzés CME akkreditációja az őszi félévre a Szegedi Tudományegyetemen megtörtént, 50 

pont, tanfolyam kód: SZTE-ÁOK/2021.II/00078. 

 

Információ: szegedikepzes@gmail.com 

Jelentkezés: Jelentkezési lap 2021 

 

A képzés módszersemleges, nem köteleződik el egyetlen irányzat mellett sem, nagy hangsúlyt 

fektet az elméleti és gyakorlati képzés mellett a pszichoterapeuta identitás és a reflektivitás 

kialakulásának segítésére.  

A propedeutikai fázis egy éves. Kötelező neuropszichológiai és alkalmazott 

egészségpszichológiai szakpszichológus és nem pszichiáter szakorvos képesítés esetén. 

Tartalmazza az elméleti, gyakorlati és módszertani alapokat a pszichopatológia, a 

pszichoterápiás kivizsgálás, exploráció, tanácsadás, betegvezetés körében.  

A klinikai fázis két éves. Kötelező pszichiáter és gyermekpszichiáter szakorvosok, klinikai 

szakpszichológusok számára illetve a propedeutikai fázist sikeresen teljesítő szakorvosok, 

neuropszichológiai és alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológusok számára. Az 

első év célja a pszichoterápiás klinikai munkamód, ezen belül a diagnózisalkotás, az indikáció 

állítás, a terápia előkészítés, az első interjú gyakorlatának elsajátítása. A második év célja a 

módszertani és elméleti felkészültség elmélyítése, a pszichoterápiás kapcsolat kialakításának 

és a terápiás folyamat fenntartásának, továbbá az egyes betegségekkel küzdő páciensek 

kezelési specifikumainak az elsajátítása, a szupervízió adekvát használata. A klinikai fázishoz 

bármely akkreditált pszichoterápiás módszer kapcsolható. A képzés szerves részét képezi egy 

a pszichoterapeutává válás folyamatának mélyebb megismerését célzó kutatási program, 

amelyről a jelentkezőknek részletes tájékoztatást adunk. 

 

A programot havonta kétnapos blokkokban szervezzük: egy péntek és az azt követő szombat. 

A képzési alkalmak összetevői: elmélet, aktív szeminárium, integráló és reflektív célú 

színterek, gyakorlat, szupervíziók, FÉSZEK ESTEK.  

A képzés félévente vizsgával zárul, eredményes lezárásához sikeres elméleti vizsga és 

esettanulmány megvédése szükséges. A képzés tervezett költsége 2e Ft/tanóra, 140e Ft/félév, 

a végleges összeg az esetleg változó feltételek mellett módosulhat. 

 

A képzésre való jelentkezés határideje: 2021.június 4.  

A felvételi elbeszélgetés időpontjáról e-mail-ben értesítjük a jelentkezőket.  

A képzés kezdete: 2021.szeptember 3., helyszíne: Szeged, SZTE Pszichiátriai Klinika.  

mailto:szegedikepzes@gmail.com
https://forms.gle/XMqEVoGGq4Xw4e9u5

