Wymagane dokumenty:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Polskie Towarzystwo psychiatryczne

Wypełnić ankietę (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały).

Podanie do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do
egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty;

Aktualnego zaświadczenia o przynależności do
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i
potwierdzenia bieżącego opłacenia składek.

Zaświadczenie o przynależności do Sekcji Naukowej
Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;

opisu dwóch przypadków psychoterapii indywidualnej,
grupowej lub rodzinnej, które kandydat przedstawia jako
przykład udanego i nieudanego procesu psychoterapii.
Opisy winny zawierać diagnozę wstępną, kontrakt,
przedstawienie faz procesu psychoterapii, podsumowanie
i ocenę skuteczności.

Materiały (w 2 egzemplarzach):
· opis pacjenta, u którego przeprowadzono całą terapię
wraz z opisem przebiegu i wyników tego zakończonego
procesu psychoterapeutycznego
· opis pacjenta i toczącego się procesu
psychoterapeutycznego oraz nagrania sesji
psychoterapeutycznej pacjenta/grupy/rodziny na taśmie
magnetofonowej, CD (dające się odtworzyć bez użycia
komputera) lub video (2 egzemplarze)
· transkrypcja przedstawionego nagrania

podpisanej deklaracji profesjonalnej odpowiedzialności
psychoterapeuty,
kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie
opłaty certyfikacyjnej w wysokości 0,4 średniej pensji
krajowej i wynosi 1.359,80 zł. + 23% podatek VAT
Opłatę wnosi się w dwóch ratach:
• - za procedurę certyfikacyjną 815,88 zł + 23%
VAT = 1.003,53
• - za przyznanie certyfikatu 543,92 zł + 23% VAT
= 669,02

kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie
opłaty certyfikacyjnej, której wysokość jest corocznie
ustalana przez Zarządy SNP i SNTR w zależności od
aktualnych potrzeb, a dowód wpłaty przywozi do okazania
na egzamin. Od sesji wiosennej 2011 opłata wynosi 850
zł.

razem 1.359,88 + 23 % VAT = 1.672,55
Dokumenty poświadczające posiadanie wykształcenia
wyższego w stopniu magistra, a osoby o wykształceniu
innym niż psychologiczne powinny mieć poświadczenie
zdanego egzaminu z psychologii klinicznej oraz opis
pracy zawodowej, poświadczającej 5 lat samodzielnej
pracy psychoterapeutycznej w wymiarze nie mniejszym
niż 10 godzin tygodniowo.

Curriculum Vitae zawierające: dane o wykształceniu,
ukończonych kursach, stopniach naukowych,
specjalizacjach oraz opis przebiegu pracy zawodowej;

Pisemne oświadczenia dwóch superwizorów, którzy
ręczą za wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i
cechy osobowościowe kandydata. Komisja będzie brała
pod uwagę oświadczenia superwizorów psychoterapii
certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo
Psychologiczne. Jeden z superwizorów może być

Rekomendację superwizora;
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Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
Kserokopię zaświadczenia o specjalizacji klinicznej lub
zaświadczenie od kierownika specjalizacji o
ukończeniu trzech lat programu specjalizacyjnego; a w
przypadku kandydatów, którzy z powodu formalnych
przeszkód nie rozpoczęli specjalizacji lub mają
wykształcenie wyższe inne niż lekarskie albo
psychologiczne - zaświadczenie o 5 latach pracy (lub
wolontariatu) w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym
stosowana jest psychoterapia;

superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
lub w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu
akceptacji Komisji, superwizorem innego towarzystwa
pod warunkiem, że stosuje ono podobne do Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego kryteria i procedurę
uzyskiwania certyfikatu. Poręczenie powinno zawierać
informację o tym kiedy, w jakim wymiarze czasowym i w
jakiej formie (indywidualna/grupowa) superwizja była
prowadzona.
Kserokopię zaświadczeń potwierdzających odbycie 1250
godzin szkoleń teoretycznego i praktycznego w zakresie
psychoterapii, w tym:
• co najmniej 150 godzin superwizji, w tym, co
najmniej 30 godzin superwizji indywidualnej,
• staż kliniczny umożliwiający kontakt z
pacjentami o różnej diagnozie - min. 300 godzin

Kserokopię zaświadczenia o ukończonym kursie
całościowym (i ewentualnie o ukończeniu innych
kursów);
Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach
superwizyjnych;

(w nowym projekcie 360 godzin)
Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach
doświadczenia własnego;
Kserokopię zaśwzidczenia o odbytych stażach
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Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach
doświadczenia własnego;
Kserokopię zaświadczenia o odbytych stażach;

