
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichoterápiás Klinika 
közleménye  pszichoterapeuta szakképzésről 

hatályos: 2014.05.05 - 

2014. EK 6. szám közlemény 2 

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichoterápiás Klinika és a Magyar 
Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület szakképzést hirdet. 

Szervező: Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület 

Szervező partner: SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika. 

A képzés szakmai vezetője: Prof. Tringer László egyetemi tanár. 

A képzés vezetője: dr. Simon Lajos egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta. 

Kapcsolattartó: Kovács Emese. 

Tel: +36 (20) 825 0237. 

E-mail: vikote.titkarsag@gmail.com. 

Kiknek ajánljuk a képzést: 

Klinikai szakpszichológusoknak, neuropszichológusoknak, alkalmazott 
egészségpszichológusoknak, és szakorvosoknak, akik már alkalmaznak terápiás gyakorlatukban 
pszichoterápiás megközelítéseket, vagy ezután kívánják a pszichoterápia módszereit gyógyító 
repertoárjukba beépíteni, és céljuk a pszichoterapeuta szakképesítés megszerzése. 

A képzés ideje: A teljes képzés 3 éves (6 félév), félévente 9 képzési nap 

A tanfolyamunkat 2014 szeptemberében indítjuk.  

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 20. 

Felvételi beszélgetés: 2014. szeptember 3. 

A képzés helyszíne: SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika (1083 Budapest, Balassa utca 
6.) 

Mit nyújt a képzés: 

A hároméves képzés magába foglalja mindazokat a szakaszokat (propedeutikai-, klinikai-, 
módszerspecifikus fázis), melyek sikeres teljesítése és a szakvizsgára vonatkozó, törvényben 
előírt előfeltételek megléte esetén, be tud jelentkezni pszichoterapeuta szakvizsgára, és 
megkérheti az Egyesületen keresztül, az Európai Viselkedés- és Kognitív Terápiás Szövetségtől 
(EABCT) az Európai Uniós CBT terapeuta diplomát. Ezzel a nemzetközi diplomával jogosulttá 
válnak az Európai Unió területén CBT terapeutaként pszichoterápiás munkát végezni és a 
nemzetközi magatartásterapeuta címet használni. 

A képzés tematikája: 



A tanfolyam előadásokból, készségfejlesztő, szupervíziós osztályfoglalkozásokból, valamint 
egyéni vagy csoportos önismereti foglalkozásokból áll.  

– Első félévben a pszichoterápiás propedeutikát oktatjuk. 

– Második félévben a személyközpontú pszichoterápia és az autogén tréning módszeréből 
nyújtunk alapszintű képzést. 

– Az első évben a pszichiátria szakvizsgával nem rendelkezők számára pszichopatológiából 
kiemelt képzést és vizsga lehetőséget biztosítunk. 

– Második és harmadik évben a viselkedés- és kognitív terápia elméletével és gyakorlatával 
ismertetjük meg a résztvevőket, lehetőséget biztosítunk egyéb módszerek, ill. alkalmazási 
területek (családterápia, hipnózis, asszertív tréning és rövid dinamikus terápia) megismerésére is. 
Fontos tematika a két év klinikai fázisban a kognitív és viselkedésterápiák új módszereinek 
bemutatása (mindfullness, metakognitív terápia, dialektikus behavior terápia). 

– A hatodik félévében a hallgatók pszichoterápiás gyakorlatának folyamatos szupervízióját 
biztosítjuk és az előadásokon a pszichoanalízis elméletével foglalkozunk. 

Akkreditáció: 

A tanfolyam akkreditálásra került a Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központjánál és az 
Európai Kognitív és Viselkedésterápiás Szövetségnél (EABCT). 

A képzés tandíja: 135 000 Ft/félév. 

A szakképzésre jelentkezni a www.vikote.hu honlapon lehet, ahol tanfolyamainkról, a 
pszichoterápiás szakvizsgáról és a nemzetközi CBT diplomáról is olvashatnak további 
információkat. 

 


