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Tájékoztató a gyakorlatokról az I.-IV. évfolyamos Klinikai Szakpszichológus Szakképzés oktatóinak és 

hallgatóinak a koronavírus-járvány kapcsán tett intézkedésekhez igazodva 

 

Kedves Oktatóink, kedves Jelöltek 

 
 Veszélyhelyzetet hirdetett a kormány a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ennek keretében a 

felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett, miszerint át kell állni a távoktatásra, vagy oktatási 

szünetet kell elrendelni.  

Rektor úr 2020. március 12-13. napokra rektori szünetet, 2020. március 16-20. közötti időszakra tavaszi szünetet 

rendelt el.  

2020. március 23-tól visszavonásig távoktatás keretében folytathatják tanulmányaikat a hallgatók.  

 

A távoktatással kapcsolatban az alábbi pontokba szedett tájékoztatást adom.  

1. A tavaszi szünet időtartama alatt illetve ezt követően további intézkedésig a hallgatók az Egyetem facilitásait 

nem látogathatják.  

 

2. Az oktatás szervezése  

a. előadások kezelése: mivel az elméleti képzés lezárult, az előadások anyagai megtalálhatók a honlapunkon 

a szokásos helyen http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/oktatas/felnott-es-gyermek-klinikai-es-

mentalhigieniai-szakpszichologus-szakkepzes/orarendek/ 

b. szemináriumok oktatása:  

 alappszichoterápiás gyakorlatok I. évfolyamon: későbbi időpontban tömbösítve lesznek megtartva 

 fejlődéspszichopatológia: szervezés alatt, feltehetően online formában lesz megvalósítva 

c. gyakorlatok: 

 bázisgyakorlat: távoktatás formájában fog megvalósulni 

 szupervíziós gyakorlat: távoktatás formájában fog megvalósulni 

d. szakdolgozati konzultáció: elektronikus formában, e-mailen, esetleg skype-on; órarend szerinti 

beosztásban 

e. klinikai gyakorlat (cseregyakorlat): sajnos el kell halasztani, későbbi időpontban, tömbösítve lesz 

megtartva.   

 

Lehetséges, hogy a 2019/2020-as tanév II. félévének időtartama 1-2 hónappal kitolódik. 
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Gyakorlati oktatás a továbbiakban: 

I. évfolyam: 

Bázisgyakorlat – távoktatás 

Alappszichoterápiás gyakorlat – a járvány után tömbösített formában 

II. évfolyam: 

Bázisgyakorlat – távoktatás 

Szupervíziós gyakorlat – távoktatás 

III. évfolyam: 

Cseregyakorlat – a látogatási tilalom miatt későbbre halasztva 

Szupervíziós gyakorlat – távoktatás 

IV. évfolyam: 

Szakdolgozati konzultáció – konzultációk folytatása elektronikus formában (e-mail, esetleg skype) 

 

Kérem mindenkinek az együttműködését. További információért kérjük, kísérjék figyelemmel mind a Tanszék, 

mind az Egyetem honlapját. 

 

 

Üdvözlettel, jó egészséget kívánva 

 

        Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra sk. 

         tanszékvezető 
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