
A Debreceni Egyetem 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNYE 

a felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, valamint a gyermek 

és ifjúsági klinikai szakpszichológus képzésről 

 

 

A Debreceni Egyetem 2018. októberétől klinikai és mentálhigiéniai felnőtt, valamint 

gyermek- és ifjúsági szakpszichológus képzést indít. 
 

A képzést vezető intézmény megnevezése és címe: 

 Debreceni Egyetem Népegészségügyi kar Magatartástudományi Intézet (4032 Debrecen, Móricz 

Zsigmond krt. 22.)  

A képzés vezetője: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó 

 A képzés formája: 8 félév, önköltséges, az elméleti és gyakorlati képzések tömbösített formában 

félévenként, havi rendszerességgel, előre megadott időpontokban történik. 

 tandíj összege: 170.000 Ft 

A jelentkezés határideje: 2018. szeptember 5. 

A felvételi elbeszélgetés  

 helye: DE Magatartástudományi Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.) Klinikai- 

és Egészségpszichológiai Tanszék  

 ideje: 2018. szeptember 5. szerda 11.00 óra 

 

A szakképzésre való jelentkezés feltételei: 

 Akkreditált képzésben szerzett okleveles pszichológus, egészségpszichológus képesítés 

 Klinikai (és/vagy mentálhigiénia), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 36 órás 

munkaviszony igazolása, függetlenül attól, hogy az állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) 

szektorban érvényes; 

 A munkáltató hozzájárulása, javaslata. Privát vagy voluntáris szektorból jelentkezők esetén a 

hozzájárulást az ÁNTSZ megyei (fővárosi) szakfelügyelő pszichológusa adhatja; 

 Munkaköri leírás, rögzített klinikai (és mentálhigiéniai) szakfeladatokkal; 

 A jelentkezőknek előzetes szakmai munkaviszony, gyakorlat igazolása nem szükséges. Az 

egyetem elvégzését követően, már a diplomaszerzés évében megkezdheti szakirányú 

szakképzését, ha klinikai vagy mentálhigiéniai területen munkaviszonyba lépett, 

 A jelentkezésnek nem feltétele az önismereti célú pszichoterápiás saját élmény, de a képzés 

folyamán a hallgatónak gondoskodnia kell e feltétel megszerzéséről.(150 óra) 

 A felvételi vizsga beszélgetés formájában történik, melynek során a jelentkező motivációinak 

bemutatására, klinikai tevékenységre irányuló pályaképének kifejtésére kerül sor. 

 A szakképzés nappali PhD tanulmányok alatt nem végezhető. 

 

A jelentkezési nyomtatvány beszerzési és beküldési helye: Debreceni Egyetem, Magatartástudományi 

Intézet Klinikai- és Egészségpszichológiai Tanszék  

4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A képzésről további információ kérhető: 

 

Nagyné Farkas Anita  

Telefon: (52) 255-594 

E-mail: farkas.anita@sph.unideb.hu 

 

DE NK Magatartástudományi Intézet  

4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. 
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