A Magyar Családterápiás Egyesület képzési rendje
2014. 09.10. előtt indított képzésekre
Az egyesület a képzés rendjét folyamatosan a nemzetközi normákhoz igazítja. A képzési rend
a családterapeuta/családi tanácsadó cím megszerzésének menetét adja.

A képzés általános feltételei
A képzés feltétele, hogy a jelölt (a képzésben résztvevő) nem nevezi magát
családterapeutának/családi tanácsadónak, amíg az MCSE teljes képzési folyamatát nem
teljesítette és a záróvizsgát sikeresen le nem tette.
A képzés elkezdésekor a jelölt (a képzésre jelentkező) felvételét kell, kérje a MCSE-be és
ezzel egy időben elfogadja az Egyesület Alapszabályát és Etikai Kódexét.
A képzésben részt vevőnek a képzés teljes időtartama alatt érvényes egyesületi tagsággal kell
rendelkeznie és a mindenkori éves tagdíjat időben be kell fizetnie.
Családterapeuta címet szerezhet a MCSE képzését sikeres záróvizsgával teljesítő felsőfokú
végzettségű pszichológus, orvos, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus, pasztorálpszichológus, mentálhigiénikus, védőnő, lelki-gondozó.
Minden más felsőfokú végzettségű családi tanácsadó címet szerezhet.
A családterapeuta/családi tanácsadó cím megszerzésére jogosító „bemeneti kritériumokat” az
Egyesület Tanulmányi Bizottsága folyamatosan felülvizsgálja az újonnan induló felsőfokú
képzések függvényében.

Elméleti és módszertani képzés (200 óra)
A családterápia története. A családterápia irányzatai. A kiképző által kiemelt témák a
rendszerszemlélet tükrében: családi krízis, párterápia, válás, egyszülős családok, függőség,
gyász, erőszak a családban, betegség és a családi rendszer kölcsönhatása stb.
A különböző családterápiás irányzatok módszereinek, eszközrendszerének megismerése azok
gyakorlati alkalmazásán keresztül, elsősorban szimulált család terapeutájaként.

Szupervízió (2x50 óra)
50 óránként két családterápiás eset bemutatása szükséges (egy szóban, egy írásban.) Az első
50 órát ajánlott, de nem kötelező, az elméletet oktatón kiképzőnél elvégezni. A második 50
órát viszont kötelező egy másik kiképzőnél végezni.

Megfigyelés (20 óra) - Ajánlott
„Élő” családterápia megfigyelése kiképzős családterapeuta vagy gyakorlati képzésvezetői
címmel rendelkező családterapeuta vezetésével. (A 2011-ben bevezetett 20 óra megfigyelés a
képzésben résztvevőinek egyelőre nem kötelező, hanem csak ajánlott kritérium).

Sajátélmény (150 vagy 100 óra)
150 óra családi, rendszerszemléletű önismeret, amely segít megismerni, megérteni és
tudatosítani a képzettnek és családi rendszerének kölcsönhatását, származási és jelen
családjának szerepelvárásait, mítoszait, értékrendjét stb. és ezek kezelését a családokkal
végzett terápiás munkában. A családi, rendszerszemléletű önismereti csoport, Egyesület
kiképzői által, számos külföldi minta figyelembevételével kidolgozott önismereti módszer.
Elfogadja az Egyesület ezen kívül a pszicoterapeuta kiskátéban megjelölt egyéni (100 óra) és
csoportos (150 óra), önismereti módszereket, ha azokat az erre kijelölt kiképzők vezeti.
Külföldön teljesített sajátélmény esetén a Tanulmányi Bizottság elnöke dönt.
Több, különböző csoportban, illetve több egyéni kiképzőnél szerzett sajátélményű
óraszámokat nem lehet összevonni! (A 150 óra csoportmódszerrel egyetlen önismereti
csoportban szerzett folyamatos sajátélményt, míg a 100 óra egyéni módszerrel egyetlen
kiképzőnél szerzett folyamatos sajátélményt jelent.)

Egyesületi aktivitás (50 MCSE pont)
A záróvizsgáig minden képzésbe járó hallgatónak szereznie kell 50 MCSE aktivitási pontot,
amelyet az egyesület által akkreditált és meghirdetett szakmai programokon (családterápiás
konferenciák, országos vándorgyűlés, workshopok) lehet elérni. Ebből egy alkalommal
kötelező az MCSE évente megrendezett vándorgyűlésén való részvétel (15 pont).

Vizsgadolgozat
A fenti képzési rend szerinti fázisok igazolt elvégzése után a sikeres részvizsgákat követően
az előzetesen beadott esettanulmányt 3 tagú vizsgabizottság előtt kell szóban megvédeni és
válaszolni az esettel kapcsolatos elméleti és módszertani kérdésekre. Az Egyesület
vizsgarendje szerint évente kétszer, márciusban és szeptemberben lehet vizsgára jelentkezni.

