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ANTALFAI FEJLESZTŐ MŰVÉSZETTERAPEUTA szakirányú továbbképzés 

 

SZAK: ANTALFAI FEJLESZTŐ MŰVÉSZETTERAPEUTA 

 

SZINT/KÉPZÉSI IDŐ: SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS, 4 FÉLÉV 

 

TAGOZAT: LEVELEZŐ 

 

LEÍRÁS: ITT 

 

BEMENETI KÖVETELMÉNY:  

Bármely képzési területen szerzett, legalább BA szintű felsőfokú végzettséggel lehet jelentkezni. 

Felvételi előfeltétel 60 órás csoportos, vagy egyéni önismereti folyamat elvégzésének igazolása, továbbá fejlődéslélektan és 

személyiségpszichológia tanulmány, amelyek a képzéssel párhuzamosan teljesíthetők. Teljesítésük a képzés végéig kötelezően igazolandó. 

A fejlődéslélektan és a személyiségpszichológia tanulmány hiánya esetén a főiskola biztosítja a pótlás lehetőségét. 

 

ÖNKÖLTSÉG: 230.000 FT/FÉLÉV 

 

FELVÉTELI VIZSGA MÓDJA ÉS TARTALMA: 

A felvételi vizsga két részből áll: 

- Szóbeli vizsga: egy 20 perces beszélgetés a jelentkező által az ajánlott irodalomból választott műről. A vizsga célja a személyi 

alkalmasság felmérése, valamint a jelentkező képzés iránti motivációjának megismerése. 

- Írásbeli vizsga: A szóbeli vizsga után a felvételizőnek esszé formájában reflexiót kell írnia egy művészeti 

(képzőművészet/költészet/zene) alkotásról. (Ha a jelentkező a zenét választja, kérjük, hozzon saját fülhallgatót.) A rendelkezésre 

álló idő: 30 perc. 

A vizsga egyéni időpontjáról a felvételi napja előtt e-mailben értesítést küldünk. 

A felvételi vizsgára pont nem adható, minősítése megfelelt / nem felelt meg. 

Ezen felül a jelentkezőnek a felvételi vizsgán írásban nyilatkoznia kell az itt hivatkozott dokumentumban szereplő pontokról. 

  

https://sapientia.hu/kepzes/antalfai-fejleszto-muveszetterapeuta
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsapientia.hu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-01%2FAFMT-nyilatkozat_0.docx&wdOrigin=BROWSELINK


Felvételihez ajánlott irodalom: 

BAGDY EMŐKE: Nonverbális pszichoterápiák, in Juhász Sándor (szerk.): Nonverbális pszichoterápiák, Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest, 

1991, 3–37. 

FEKETE ANNA: Integratív zenepszichoterápia I., Pszichoterápia 18 (2009/1) 4–13. 

FEKETE ANNA: Integratív zenepszichoterápia II., Pszichoterápia 18 (2009/2) 4–11. 

JUNG, CARL GUSTAV: Gondolatok a természetről, Kossuth Kiadó, Budapest, 2010. 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: Hogy születik a vers és a regény?, in Nyelv és lélek, Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 453–459. 

MOLNÁR V. JÓZSEF: A Nap arca. Ég és föld ölelésében. Újraszülető világ, Ős-Kép Kiadó, Budapest, 2014. 

SZÁVAI GÉZA: Láss csodát! A rajzban gondolkodó gyermek, Pont Kiadó, Budapest, 2022. 

 

JELENTKEZÉS MÓDJA: A főiskola elektronikus jelentkezési felületén kell jelentkezni, amely elérhető a Főiskola honlapján: Felvételi 

eljárás/Felvételi információk/Jelentkezés módja 

 

A jelentkezéshez szükséges mellékletek (csatolandó dokumentumok): 

- önéletrajz, 

- motivációs levél (a lenti szempontrendszer szerint), 

- a diploma, oklevél másolata (bármilyen befejezett felsőfokú tanulmány esetén), 

- 1 db igazolványkép, 

- igazolás önismereti folyamat elvégzéséről (ha van, 60 órás egyéni vagy 120 órás csoportos önismeret klinikai szakpszichológusnál 

vagy pszichoterapeutánál. A képzés végére mindez kötelezően igazolandó.), 

- igazolás fejlődéslélektan és személyiségpszichológia tanulmányról (Hiánya esetén a főiskola biztosítja a pótlás lehetőségét.). 

 

A másolatok hitelesítése az eredeti dokumentumok alapján a felvételi vizsga alkalmával történik. Az eredeti dokumentumokat, kérjük, hozza 

magával! 

 

Továbbá kérjük, hogy a felvételi vizsgára hozza magával az alábbi dokumentumokat: 

- felsőoktatási intézmény által kiállított leckekönyv vagy oklevélmelléklet (tantárgyak egyeztetése miatt), 

- saját szakdolgozat, 

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány. 

 

  

https://sapientia.hu/felveteli-eljaras/felveteli-informaciok
https://sapientia.hu/felveteli-eljaras/felveteli-informaciok


SZEMPONTOK AZ ÖNÉLETRAJZHOZ ÉS A MOTIVÁCIÓS LEVÉLHEZ 

 

Szakmai önéletrajz: 

Kérjük, gépelve küldje el! 

 

Név:  

Születési hely, idő: 

 

Kérjük, sorolja fel az alábbiakat: 

- munkahelyeit időrendi sorrendben (a legrégebbitől a legújabbig), 

- tanulmányait időrendi sorrendben, 

- szakmai kompetenciáit, jártasságát! 

 

Motivációs levél: 

Kérjük, gépelve küldje el! 

 

A következő témákra/kérdésekre válaszolva írjon egy néhány oldalas (nem több mint 2 oldalas) esszét, amelynek tartalmát bizalmasan 

kezeljük! 

- A művészetterapeuta képzésre jelentkezés ihlető forrásai eddigi élettörténetében. 

- Milyen céljai vannak a képzés elvégzésével? 

- Milyen eddigi tapasztalatokkal rendelkezik önismereti/fejlesztő munka tekintetében? 

 

BELSŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA: A belső felvételi eljárás díja 3000 Ft, amit az intézmény számlaszámára (10201006-50062850-00000000) 

kell befizetni. Kérjük, a közleménybe írja bele nevét! A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette a felvételi eljárás 

díját. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

- A szakirányú továbbképzés csak önköltséges formában indul. 

- Az oklevél megszerzéséhez nem szükséges nyelvvizsga. 

- Képzési időpontok  

A képzés jelenléti formában zajlik, pénteki és szombati napokon, előre megadott hétvégéken. 

március 3–4., március 17., március 31. – április 1., április 14–15., április 28–29., május 12–13., május 20. 

- A képzés része egy nyári intenzív képzési hét. Ennek külön költsége van.  

- A gyakorlati órák 10%-ról, az elméleti órák 20%-ról lehet hiányozni. 


