
JELENTKEZÉS PSZICHOTERAPEUTA KÉPZÉSRE 
 

A Debreceni Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, a Magatartástudományi 
Intézet és a BTK Pszichológiai Intézet közös szervezésében 

2022. szeptemberben pszichoterapeuta szakképzés indul 

D E B R E C E N B E N 

 

A képzésre jelentkezhetnek szakpszichológusok, akik felnőtt vagy gyermek- és ifjúsági 
klinikai és mentálhigiéniai, vagy neuropszichológiai, alkalmazott egészségpszichológiai 
szakpszichológia szakvizsgával rendelkeznek, valamint bármely alapszakvizsgával rendelkező 
szakorvosok, valamint szakfogorvosok. Azok jelentkezését várjuk, akik már alkalmaznak 
terápiás gyakorlatukban pszichoterápiás megközelítéseket, vagy ezután kívánják a 
pszichoterápia módszereit beépíteni munkájukba, és céljuk a pszichoterapeuta szakképesítés 
megszerzése. 
 
A szakképzés az alábbi részekből áll: 
 
Propedeutika (min. 10 fő esetén indul) 
Az első évben a pszichopatológia témaköreit oktatjuk. A pszichiáter, gyermekpszichiáter 
szakorvosok, és a klinikai felnőtt és gyermek szakpszichológusok az első év elvégzése alól 
mentességet kapnak, ők a Klinikai fázis I.-be csatlakozhatnak 2022. szeptembertől. 
 
Klinikai fázis I. (min. 10 fő esetén indul) 
Klinikai fázis II. 
A második és harmadik évben a pszichoterápia alapjaival, a legfontosabb pszichoterápiás 
iskolák elméleti hátterével, módszereivel és alkalmazási területeivel ismerkedhetnek meg a 
hallgatók.  
 
Módszerspecifikus fázis 
A klinikai fázissal párhuzamosan módszerspecifikus képzésben is részt kell venni.  

- Ez egyrészt egy módszerspecifikus egyesület képzésébe bekapcsolódva 
történhet meg,  

- vagy a Debreceni Egyetem által szervezett képzésben a következő módszerek 
közül választhat:  

o kognitív viselkedésterápia (KVT)  
o integratív pszichoterápia (KIP) 
o individuálpszichológiai pszichoterápia  

 
Klinikai gyakorlat 
24 hónap pszichoterápiás klinikai gyakorlat elvégzése szükséges a klinikai és 
módszerspecifikus fázissal egyidőben. Követelmény: 3 hónap egybefüggő hospitálás 
akkreditált rezsim rendszerű pszichoterápiás osztályon + 21 hónap gyakorlat ambuláns 
pszichoterápiás járóbeteg ellátásban, akkreditált gyakorlóhelyen. 
 



A képzés 2022. szeptemberben indul, ezt követően havonta egy alkalommal pénteken kerül 
sor az oktatásra. Előadás, szeminárium, készségfejlesztés, módszerdemonstráció, 
szupervízió, illetve önismereti csoport igény szerint. A módszerspecifikus képzést a klinikai 
fázis alkalmait figyelembe véve időzítjük. 
 
Vizsga 
A résztvevők minden félév végén vizsgát tesznek. A teljes képzés végén záróvizsgára kerül 
sor. A képzés minden elemének teljesítése után, a vizsgára bocsátó határozat birtokában lehet 
jelentkezni pszichoterapeuta szakvizsgára. 
 
Képzési díj:  
Propedeutika, Klinikai I., Klinikai II. fázis: 180 e Ft/félév  
Klinikai I-II. módszerspecifikussal együtt: 450 e Ft/félév  
 
A képzés szakmai vezetői: 
Dr. Égerházi Anikó pszichiáter szakorvos, kiképző pszichoterapeuta   
Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta 
 
A képzés a családorvosi és klinikai szakorvosi, valamint klinikai szakpszichológus 
továbbképzésben pontszerző. 
 
Jelentkezni lehet:  
DE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika  
egerhazi@med.unideb.hu  
Tel/Fax:+36 52/255 240  
 
Jelentkezési határidő: 2022. június 15. 
Felvételi elbeszélgetés személyesen vagy online: 2022. június 30-ig. 
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