A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület tájékoztatója
önismereti folyamatra jelentkezőknek
Kedves Jelentkező!
A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület örömmel veszi, hogy csoportos vagy egyéni
önismereti folyamatra jelentkezel.
Az elmúlt időszakban a pszichoterápia képzési rendeletének végrehajtásában változás
történt, amit a módszerspecifikus egyesületeknek figyelembe kell venni a saját képzéseik
során.
A legfontosabb változások:
1. A pszichoterápia szakvizsga képzése átalakult.
2. A módszerspecifikus egyesületek a pszichoterápia szakképzésbe, csak olyan képzést
indíthatnak, és olyan képzőket küldhetnek, akiket az egyetem az akkreditációs
folyamatában elfogadott.
A fenti változások alapján a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület tanulmányi
bizottsága a következőkre szeretné felhívni a figyelmet, akik csoportos vagy egyéni
önismereti folyamatra jelentkeznek:
1. A MIPE csoportos önismereti folyamata esetén mindig biztosítja, hogy az egyik
képző/ kiképző pszichoterapeutai címmel rendelkezzen.
2. Egyéni önismeret esetén az orvos és pszichológus végzettségű kollégáknak
feltétlenül

azt

javasoljuk,

hogy

a

kiképzésüket

a

MIPÉ-ben

kiképző

pszichoterapeutai címmel rendelkező szakembernél kezdjék meg, ezáltal az
önismeretük a pszichoterápia szakképzésben elszámolható.
3. A NEM orvos vagy pszichológus végzettségű kollégák (pl. pedagógus,
szociálismunkás…) esetén nem szükséges, hogy az önismeretüket kiképző
pszichoterapeutai címmel rendelkező kollégánál végezzék, a MIPE bármely
kiképzőjénél teljesíthetik azt.
4. A fentiek miatt arra kérünk minden jelentkezőt, hogy a csoportos és az egyéni
önismeret

megkezdése

előtt

feltétlenül

végzettségéről és jogosultságairól.

tájékozódjon

a

kiképző/kiképzők

5. A csoportos és egyéni képzések megkezdése előtt fontos azt is tisztázni, hogy a
kiképző klinikai szakpszichológus és orvos kolléga érvényes működési engedéllyel
rendelkezik-e.
6. A MIPE a honlapján tájékoztatásként közli az egyesület által elfogadott kiképző
szakpszichoterapeutákat és a kiképzők személyét.
7. Arra kérünk minden jelentkezőt, hogy a képzések megkezdésénél a bemeneti és a
kimeneti követelményeket nézze át. Mindenki gondolja végig, hogy későbbi
tanulmányaihoz és képzéseihez mely képzők/kiképzők által kiállított tanúsítványokat
fogadnak el.
8. A MIPE utólagosan nem tud módosítani kiadott képzési tanúsítványokon és a
kiképzők

személyén,

ezért

minden

jelentkezőnek

a

döntéséből

adódó

következményeket rövid és hosszabb távon magának kell vállalnia.
9. A MIPE Tanulmányi Bizottsága felmerülő kérdések esetén szívesen áll
rendelkezésre.
10. A MIPE elnöksége nevében reméljük, hogy ez a tájékoztató segíti a jó döntések
meghozását.

Budapest, 2022. június 27.
MIPE elnöksége és
tanulmányi bizottsága

A tájékoztatóban foglaltakat alulírott ………………………………………. tudomásul
vettem, amit aláírásommal igazolok.
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