
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
 

SZUPERVIZOR szakirányú továbbképzés 

 

SZAK: SZUPERVIZOR 

 

SZINT/KÉPZÉSI IDŐ: SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS, 4 FÉLÉV 

 

TAGOZAT: LEVELEZŐ (A tanítás szorgalmi időszakban kéthetente, pénteki és szombati napokon.) 

 

LEÍRÁS: ITT 

 

BEMENETI KÖVETELMÉNY:  

Bármely képzési terület szakjainak valamelyikén legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség, illetve a korábbi képzési 

rendszerben szerzett főiskolai oklevél. 

 

Egyéb feltételek: 

- 5 év szakmai gyakorlat; 

- legalább 60 óra (30 ülés) saját élményű szupervíziós folyamat; 

- legalább 60 óra 5 évnél nem régebbi, igazolt önismereti munka; 

Előnyt jelent: 

- legalább 10 ülés egyéni saját élményű szupervízió (1 egyéni ülés 60 perc, 1 csoportos ülés 90 perc), amit egy – a képzőhely által 

elismert – szupervizor tart és dokumentál; 

- valamely pszichológiai módszerben szerzett jártasság és képesítés. 

 

KÉPZÉS DÍJA: 280.000 FT/FÉLÉV 

 

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELE:  

- Minimum 10 ülés (20 óra, 5 alkalom) a képző szervezésében biztosított előszupervízió teljesítése 

o 20–60 órás előszupervíziós csoportokat a Főiskola – a jelentkezések függvényében – 2023. április 1-től kezdve június végéig 

folyamatosan indít. Elvégzéséről igazolást állít ki. 

o A 60 órás előszupervíziós csoport részvételi díja 80.000 Ft  

Fontos: Az előszupervízió elvégzése nem biztosít automatikus felvételt a képzésre. Célja a képzés által képviselt szupervíziós szemlélet 

megismerésének biztosítása. 

- Eredményes felvételi folyamat.  

https://sapientia.hu/kepzes/szupervizor


FELVÉTELI VIZSGA MÓDJA ÉS TARTALMA: 

- a saját élményű szupervízió/előszupervízió tanulási tapasztalatára reflektáló összegzés beküldése 2023. augusztus 15-ig a 

szakvezető e-mail címére 

- részvétel felvételi beszélgetésen   

A felvételi beszélgetés ideje: 2023. augusztus 22. – szeptember 10. között, egyéni értesítés szerinti időpontban. 

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

 

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): 

- szakmai önéletrajz (részletesen kitérve a min. 5 éves munkatapasztalatra), 

- motivációs levél (1 oldal), 

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

- igazolás 60 óra 5 évnél nem régebbi önismereti munkáról, 

- igazolás 60 óra saját élményű szupervízióról – amiből minimum 20 óra a Főiskola szervezésében tartott csoportos formájú szupervízió 

(előszupervízió), 

- 1 db igazolványkép. 

 

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

magával! 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

- A szakirányú továbbképzés csak önköltséges formában indul. 

- Az oklevél megszerzéséhez nem szükséges nyelvvizsga. 

- Képzés kezdete: 2023. október 1. 

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

