Az MSZCT minősítési rendszere
Okleveles/diplomás Szupervizor végzettség megszerzéséhez:
Oklevélben
szereplő
megnevezés

Képzés – szakirányú továbbképzés
2 év (4 szemeszter, 498 kontaktóra, 120 kredit)
Bemeneti
követelmények:

 MA/MSc
végzettség
 60 óra 5 évnél nem
régebbi önismeret
Szupervizor  60 óra saját
élményű
szupervízió
(egyéni és/vagy
csoportos)
 min. 5 év
munkatapasztalat

Szakdolgozat,
záróvizsga

Elmélet:
össz. 498 kontaktóra
/ 4 félév

Gyakorlat (kontaktórán
belül)
össz. 498 kontaktóra / 4
félév

Kötelező gyakorlat
(kontaktórán kívül)
Min. 38 óra
szupervízió vezetése:

30 % / 150 óra
elmélet

70 % / 348 óra gyakorlat  2 team vagy
Ebből:
csoport
 84 óra csoportos
szupervíziós
tanszupervízió
folyamat vezetése
(min. 28 óra)
 21 óra egyéni
tanszupervízió
 2 egyéni
szupervíziós
 243 óra
folyamat vezetése
szupervizori/coach
(min. 10 óra)
kompetenciafejlesztő
csoportmunka +
helyzetgyakorlat
Szakdolgozat: saját szupervizori munka bemutatása az önállóan tartott
szupervíziós folyamatok elemzésén keresztül + elmélet
Záróvizsga: szakdolgozat megvédése, szupervizori működés reflexiója

Okleveles/diplomás Szupervizor-Coach végzettség megszerzéséhez:
Oklevélben
szereplő
megnevezés

Képzés – szakirányú továbbképzés
1 év (2 szemeszter, 223 kontaktóra, 60 kredit)
Bemeneti
követelmények:

Szupervizor
- Coach

Szupervizor diploma

Szakdolgozat,
záróvizsga

Gyakorlat (kontaktórán
Kötelező gyakorlat
belül)
(kontaktórán kívül)
össz. 223 kontaktóra össz. 223 kontaktóra / 2
Min. 38 óra
/ 2 félév
félév
szupervízió vezetése:
70 % / 156 óra gyakorlat  2 team vagy
30 % / 67 óra
Ebből:
csoport
elmélet
 24 óra coaching
szupervíziós
csoportmunka
folyamat vezetése
(min. 28 óra)
 7 óra egyéni coaching

2 egyéni
 125 óra coach
szupervíziós
kompetencia fejlesztő
folyamat vezetése
csoportmunka +
(min. 10 óra)
helyzetgyakorlat
Szakdolgozat: saját coaching munka bemutatása az önállóan tartott
coaching folyamatok elemzésén keresztül + elmélet
Záróvizsga: szakdolgozat megvédése, coach működés reflexiója
Elmélet:

www.szupervizorok.hu

A szenior szupervizorrá minősítés feltételei

Alap kritériumok
Szupervizor oklevél
Legalább 5 év szupervíziós gyakorlat
2 szupervíziós folyamat vezetése (egyéni vagy csoportos)
összesen legalább 10 alkalom/két év
+ 20 pont/2 év

Kötelező, pontot érő kritériumok
Az MSZCT által akkreditált szupervíziós témájú
konferencián, vagy az ANSE illetve
tagszervezetei által szervezett szakmai
rendezvényen való részvétel (2 évente 1x)
Publikáció, fordítás szupervíziós témában
Peer szupervízióban való részvétel (min. 3
alkalom/ tag és min. 5 alkalom /szenior/két év)

Szabadon választott, pontot érő kritériumok
Szupervíziós témájú előadás tartása
Szupervíziós jellegű workshop tartása
Oktatóként való részvétel szupervizor vagy
szupervíziós jellegű képzésben (eseti,
minimum 3 alkalom))
Oktatóként való részvétel szupervizor vagy
szupervíziós jellegű képzésben rendszereslegalább egy tantárgy félévig tartó oktatásában
való részvétel) 2 félévnél több nem
számolható el!
Szenior által vezetett kontroll-szupervízióban
való részvétel /akkreditált képzésenként
minimum 5 üléses folyamatban)
Nem szenior által vezetett kontrollszupervízióban való részvétel (min. 3
alkalom/2 év)
Kontroll-szupervízió vezetése szeniorként/két
év
Kontroll-szupervízió vezetése/két év

Pontérték
1

3/publikáció
vagy fordítás
2

2
2
2

3

3

2

2
2

www.szupervizorok.hu

