
A klinikai lelkigondozó továbbképzés hatályos vizsgaszabályzata

A záróvizsga két részből áll; 
záródolgozat elkészítése és annak megvédése egy háromtagú bizottság előtt

Vizsgára jelentkezés feltétele;
- a 480 tréning óra igazolt teljesítése
- KLÖE tagság

Vizsgára jelentkezés formája;
írásban,  az  egyesület  elnökének kell  benyújtani.  Mellékelendő a  tréning  órák  teljesítését 
igazoló oklevelek másolata, az egyetemi diploma másolata, valamint a tervezett szakdolgozat 
1-2 oldalas vázlata.

Az elnök az egyesület valamelyik szupervizorát kéri fel konzulensként a dolgozat elkészítéséhez, 
erről az érintett feleket írásban is értesíti. Konzulens lehet az elnök is.

A záródolgozattal szembeni követelmények;
- terjedelme 25-30 oldal, 12-es karakter, másfeles sorköz mellett
- legalább 6-8 találkozást tartalmazzon, párbeszédes formában, az egyesületi képzésen írt 

jegyzőkönyvekhez hasonlóan.
- a találkozások kapcsán felmerülő szakmai kérdések tárgyalása az idevágó irodalom 

feldolgozásával
- folyamatos önreflexió elsősorban az alábbi kérdések terén: 
- saját érintődéseim, érintettségeim megfogalmazása, tisztázása
- saját szakmai kérdéseim, ezekre válasz keresése a szakirodalomban
- szupervízióba vitt illetve viendő kérdések, esetleges válaszok
- a dolgozatot 3 példányban, fűzve kell benyújtani az elnöknek

A dolgozat benyújtását követő 60 napon belül az elnök kijelöli a szóbeli vizsga időpontját, valamint 
a vizsgabizottságot. A bizottság egyik tagja a szakdolgozat konzulense. 

Szóbeli vizsga;
A vizsgakérdéseket a  dolgozat  alapján a  konzulens fogalmazza meg,  és  azokat  előzetesen a 
vizsgázó is megkapja. Természetesen a bizottság tagjai helyben is tehetnek fel kérdéseket.

A vizsga értékelése; megfelelt / nem felelt meg.
A sikeres  vizsgázó, humán  egyetemi alapvégzettség esetén,  „klinikai  lelkigondozó” egyetemi 
továbbképzésről kap oklevelet, amit a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Tanszéke és a Klinikai 
Lelkigondozók  Ökumenikus Egyesülete  közösen  állít  ki.  Humán  egyetemi  diplomával  nem 
rendelkező jelölt  sikeres vizsga esetén „klinikai lelkigondozó asszisztens” továbbképzésről kap 
egyesületi oklevelet

Sikertelen vizsga esetén a  bizottság  újabb  tréningórák teljesítését  írhatja  elő.  Újabb  vizsgára 
bocsátás legkorábban 6 hónap múlva lehetséges. Ehhez újabb betegkísérést tartalmazó dolgozat 
megírása  szükséges.  A  bizottság  a  vizsga  sikertelenségét  írásban  is  megindokolja,  illetve 
dokumentálja.


