
CSALÁD-PSZICHOTERAPEUTA KÉPZÉS

A „Pro Familia” Családterápiás Egyesület (ATF-PF) szakmai keretében, a „Psi-Quest” 
Egyesület (http://www.psi-quest.ro/) szervezésében újabb család-pszichoterapeuta képzés indul
Kolozsváron, MAGYAR nyelven, 2013 május 12-i kezdettel.

A képzés a Román Pszichológus Kollégium (CoPsi) illetve a Román Pszichoterápiás 
Föderáció (FRP) szabályzatának megfelelő és általuk akkreditált.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők jogosultakká válnak a család-pszichoterapeuta 
hivatás gyakorlására és kiválthatják a CoPsi-tól a szabad szakmagyakorlási engedélyt („atestat de 
liberă practică”). Joguk lesz egyéni rendszerszemléletű terápiát illetve pár- és családterápiát 
folytatni.

Képzők:
Dr. BARÁT Katalin, pszichiáter, kiképző család-pszichoterapeuta és szupervizor, Magyar 

Családterápiás Egyesület (Budapest) és „Pro Familia” Családterápiás Egyesület akkreditált képzője
(szakmai önéletrajz http://www.psi-quest.ro/cv-barat.html )

ORBÁN Mária, pszichológus, kiképző család-pszichoterapeuta és szupervizor, a „Pro 
Familia” Családterápiás Egyesület Kolozsvári Programjának akkreditált képzője, 
gyermekpszichoterapeuta (szakmai önéletrajz http://www.psi-quest.ro/cv-orban.html )

A jelentkezés feltétele pszichológus vagy pszichiáter egyetemi szakvégzettség. Lehetséges 
pszichológiával egyenértékűsített egyetemi diplomával is beiratkozni (pl. gyógypedagógia, szociális 
munka, orvos stb.), ha a jelentkező elvégzi a kiegészítő szaktantárgy-csomagot. 
Erről részletesebben a CoPsi hivatalos oldalán lehet információkat találni (http://www.copsi.ro/, 
Comisia de Psihologie Clinica si Psihoterapie, II.Proceduri de atestare, acreditare si certificare). 

Az Európai Pszichoterápiás Egyesület, a FRP és a CoPsi kritériumainak megfelelően egy teljes 
pszichoterápiás képzés 3200 órát foglal magába, amiből 1800 óra az egyetemi tanulmányok során 
összegyűjtött órákat jelenti és 1400 óra az, amit a család-pszichoterapeuta képzés biztosít. 
A teljes képzés 4 és fél év alatt végezhető el (miáltal a teljes jogú család-pszichoterapeuta cím 
szerezhető meg). 3 év után lehet kérni a szupervízió alatti család-pszichoterapeuta címet. 

A család-pszichoterapeuta képzés szerkezete: 
I. Alapképzés (3 év) - szupervízió alatti pszichoterapeuta címre jogosít az elvégzése

 300 óra elméleti-módszertani képzés 
 150 óra családterápiás önismeret/személyiségfejlesztés (I szint), 
 150 órának megfelelő egyéni gyakorlat, módszerek, technikák alkalmazása (házi 

feladatok, ezeket ίrásban adják le a résztvevők)
 50 órának megfelelő egyéni elméleti felkészülés és írásbeli vizsga a megadott 

irodalomjegyzék alapján
II. Szupervίzió és klinikai gyakorlat (1,5 év) - teljes jogú pszichoterapeuta címre jogosít 

 150 óra csoportos szupervίzió 
 350 óra szakmai gyakorlat (kliensekkel való munka szupevíziós felügyelet alatt, 

jegyzőkönyvekkel dokumentálva)
 100 óra önismeret/személyiségfejlesztés (családterápiás önismeret vagy hozható 

bármilyen más akkreditált pszichoterápiás módszer önismeretéből)
 80 órányi részvétel különböző családterápiás workshopokon vagy konferenciákon (a 

képzéssel párhuzamosan összegyűjthető)
 70 órának megfelelő záróvizsga (családterápiás esettanulmány szóbeli megvédése)

A képzés tartalmáról, tematikájáról részletesebb információk találhatók a Psi-Quest egyesület 
honlapján, amely egyelőre románul létezik, de hamarosan magyar nyelven is olvasható lesz. 
http://www.psi-quest.ro/psiformare1.html



Beiratkozás menete

A jelentkezők egy felvételi interjún vesznek részt, amelynek témakörei a jelölt motivációja, 
érettsége, elvárásai, kérdései a képzésre vonatkozóan. A felvételi interjú ára 50 Ron (ez magába 
foglalja a beiratkozási dosszié ellenőrzési díját, illetve az interjú honoráriumát).

Beiratkozási dossziénak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött jelentkezési lapot (kérhető Mihály Orsolya szervezőtől, lásd lennebb)
2. a részvételi igény indoklását
3. egy szakmai önéletrajzot
4. egyetemi diploma közjegyzőileg hitelesített másolatát
5. aki nem pszichológus vagy pszichiáter végzettségű, annak az egyetemi törzskönyvmásolatot

Kérjük a kitöltött jelentkezési lapot, a szakmai önéletrajzot és a képzésen való részvétel indoklását 
emailen elküldeni a felvételi interjú előtt. A felvételi interjúhoz időpontot egyeztetni Mihály 
Orsolyánál szükséges.
A teljes beiratkozási dossziét kérjük elhozni a felvételi interjúra (beletéve az emailen elküldöttek 
nyomtatott változatát is).

Részvételi díj: 5 EUR/óra, mely fedezi a képzés és a szervezés díját. 

A helyek elfoglalása a jelentkezés időrendi sorrendjében történik.
A képzés hétvégi tömbökben lesz megszervezve, vagy havi rendszerességgel egy napon (10 tanítási 
óra) vagy kéthavonta 2 napon (20 óra) szombat-vasárnap (megegyezés szerint).

A tervezett kezdési időpont módosulhat, a csoport összegyűlésének függvényében.

Beiratkozás és további információk:
MIHÁLY Orsolya, psi.quest.info@gmail.com,
tel: 0755 - 242763 (H-P 9-11 között)
www.psi-quest.ro


