A szenior szupervizorrá minősítés feltételei
A szenior szupervizorrá minősítéshez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
1. Az Alapkritériumok valamennyi pontját teljesíteni kell.
2. A Kötelező, pontot érő kritériumok közül mindegyik legalább a minimális elvárásnak
megfelelően teljesítendő.
3. A szenior szupervizorrá minősítéshez a Kötelező és a Szabadon választható kritériumok közül
összesen 20 pontot kell összegyűjteni, az Adatbeküldő táblázattal bejelenteni és kérésre
igazolni (Melléklet: Szenior szupervizor minősítés adatbeküldő táblázata)
A szenior szupervizor minősítés két évre szól.
A szenior szupervizor minősítést a megszerzés után 2 évente meg kell újítani a 20 pont ismételt
összegyűjtésével és a csatolt Adatbeküldő táblázat kitöltésével és beküldésével.

1. ALAPKRITÉRIUMOK:
Alap kritériumok
Szupervizor oklevél
Legalább 8 év szupervíziós gyakorlat
Minimum 2 éves folyamatos aktív MSZCT tagság

Igazolás módja
Szupervizor oklevél szkennelt másolata
Szupervizor oklevél megszerzésének dátuma
Tagnyilvántartás alapján

2. KÖTELEZŐ KRITÉRIUMOK:
Kötelező, pontot érő kritériumok

Pontérték

Az MSZCT által szervezett szupervíziós
témájú konferencián, vagy az ANSE illetve
tagszervezetei által szervezett szakmai
rendezvényen való részvétel (évente min. 1x)

1 pont
/rendezvény

Peer szupervízióban, ANSE intervíziós
csoportban vagy kontroll szupervízióban 1
való részvétel
(min. 5 egyéni / 20 csoportos szupervíziós
óra/ év)

2 pont/10
szupervíziós óra

Min. 4 szupervíziós folyamat vezetése
(egyéni vagy csoportos)
(összesen legalább 40 szupervíziós óra / év )

1 pont/10
szupervíziós óra

Szupervizor/coach szakmai tevékenységhez
illeszkedő továbbképzésen való részvétel
(min. 16 tanóra/2 év)

2 pont/ 16
tanóra

1

Igazolás módja
MSZCT Vezetőségének
Otthon megőrizni
beküldeni elektronikusan az (a Vezetőség kérésére
adatbeküldő táblázat
bemutatni)
kitöltésével
A rendezvény:
Tanúsítvány a rendezvényen
való részvételről
 megnevezése
 időpontja
 helyszíne
 rendező szervezet
neve
A folyamat:
bejelentő lap / tanúsítvány a
folyamatról
 időtartama
 óraszáma
 szupervizor neve
(kontroll szupervízió
esetén)
A folyamatok:
A folyamatok:
 időtartama
 Teljesítés igazolás ár
nélkül
 óraszáma
 helyszíne
 megrendelő neve
A továbbképzés:
Tanúsítvány a továbbképzésen
való részvételről
 címe
 időpontja
 óraszáma
 szervezője
 tréner/oktató neve

Kontroll szupervíziót az MSZCT által minősített szenior szupervizor tarthat

www.szupervizorok.hu

3.

SZABADON VÁLASZTHATÓ KRITÉRIUMOK

Szabadon választható, pontot érő
kritériumok

Pontérték

Szupervíziós témájú előadás tartása
rendezvényen, konferencián

1 pont/ előadás

Szupervíziós jellegű workshop tartása
rendezvényen, konferencián

1 pont/ workshop

Publikáció, fordítás szupervíziós témában

2 pont/publikáció
vagy fordítás

Oktatóként való részvétel szupervizor
képzésben (minimum 12 óra)

1 pont/ 4 óra

Felsőoktatási képzésben szupervízió oktatása
vagy tartása (minimum 8 óra)

1 pont/ 6 óra

Egyéb (felnőttképzés, OKJ) oktatáshoz,
képzéshez kapcsolódó szupervízió oktatása,
vagy tartása

1 pont/ 8 óra

Igazolás módja
MSZCT Vezetőségének
Otthon megőrizni
beküldeni elektronikusan az (a Vezetőség kérésére
adatbeküldő táblázat
bemutatni)
kitöltésével
Az előadás címe, +
Tanúsítvány a rendezvényen
A rendezvény:
való részvételről és előadásról
 megnevezése
 időpontja
 helyszíne
 rendező szervezet
neve
A workshop címe, +
Tanúsítvány a rendezvényen
A rendezvény:
való részvételről és workshop
tartásról
 megnevezése
 időpontja
 helyszíne
 rendező szervezet
neve
A publikáció/fordítás címe, Saját folyóirat/könyv példány a
megjelenésének ideje, helye megjelent publikációval
Elektronikus megjelenés
esetén pontos link is
Igazolás a képzés vezetőjétől a
 Szupervizor képzés
beküldendő adatokkal
helye
 Oktatott tárgy
megnevezése,
 időpontja,
 óraszáma
Igazolás a képzés vezetőjétől a
 A képzés
megnevezése, helye beküldendő adatokkal
 Oktatott tárgy
megnevezése,
 időpontja,
 óraszáma
Igazolás a képzés vezetőjétől a
 A képzés
megnevezése, helye, beküldendő adatokkal
szervezője
 A szupervízió
időpontja, óraszáma

MSZCT Vezetősége
Budapest, 2016. március 18.

www.szupervizorok.hu

