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Wszyscy prowadzący posiadają certyfikaty psychoterapeuty PTP, sześć osób zaś
posiada uprawnienie superwizora PTP.

PODYPLOMOWY KURS PSYCHOTERAPII
Przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty
Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
A. Wykłady i seminaria zawierają podstawowe podejścia w psychoterapii:
310 godzin
a. psychodynamiczne
b. systemowe
c. poznawczo behawioralne
d. humanistyczne
oraz
e. podstawy wiedzy medycznej dla psychologów (20 godzin) lub alternatywnie podstawy psychologii klinicznej dla lekarzy (20 godzin)
B. Ćwiczenie praktycznych umiejętności obejmuje: 210 godzin
a. tworzenie relacji terapeutycznej, rozumienie wypowiedzi pacjenta, kształcenie
umiejętności interweniowania w dialogu psychoterapeutycznym, trening funkcjonowania w roli psychoterapeuty, budowanie hipotez diagnostycznych i strategii terapii.
b. rozumienie dynamiki grupy psychoterapeutycznej, kształcenie umiejętności funkcjonowania w roli obserwatora i terapeuty w grupie, posługiwanie się technikami
pracy w grupie.
c. kształcenie umiejętności wpływania na proces psychoterapeutyczny w terapii
rodzin w podejściu systemowym.
d. kształcenie umiejętności prowadzenia indywidualnej i grupowej psychoterapii
psychoz.
C. Własne doświadczenia terapeutyczne: 250 godzin
Zakres własnych doświadczeń terapeutycznych obejmuje:

Organizacja i odpłatność

a. obligatoryjne 60 godzin uczestnictwa w zgrupowaniu treningowo-dydaktycznym,
które będzie rozpoczynało kurs (wrzesień).Udział w zgrupowaniu pozwala zdobyć wiedzę o własnym funkcjonowaniu w grupie i doświadczyć dynamiki grupy.
Kontynuacją tego doświadczenia w kolejnych latach będzie:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio raz w miesiącu w Krakowie, przy
pl.Sikorskiego 2/8, ul. Miodowej 9, lub Bałuckiego 6.

b. grupa genogramowa: 40 godzin

Blok szkoleniowy wynosi 15 godzin.

c. grupa psychodramatyczna: 150 godzin

Stawka za godzinę szkoleniową wynosi 15 złotych. Rocznie przewidujemy około
185 godzin kształcenia, czyli roczny koszt udziału w kursie wynosi około 2775
złotych. Należność jest rozkładana na raty (nie więcej niż pięć). Jedynym dodatkowym kosztem jest opłata za jednorazowe uczestnictwo w zgrupowaniu treningowodydaktycznym, oraz za superwizję indywidualną (superwizja grupowa jest włączona w koszty kursu).

D. Superwizja: 130 godzin
Wymogiem kursu jest udział w ciągłej superwizji przez co najmniej 2 lata. Uczestnicy kursu zobowiązani są do udziału w:
a. grupie superwizyjnej: 30 godzin
b. superwizji indywidualnej: 100 godzin
E. Staż
W przypadku podstawowego zatrudnienia w lecznictwie publicznym lub prywatnym, gdzie psychoterapia nie jest wiodącą metodą leczenia wymagany jest staż w
ośrodku psychoterapeutycznym w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.
F. Kwalifikacja
Kurs jest przeznaczony dla lekarzy i psychologów. Osoby o innym wykształceniu
przyjmowane będą pod warunkiem zatrudnienia w placówkach stosujących psychoterapię.
a. Kwalifikacja na kurs odbywa się po pisemnym zgłoszeniu chęci udziału w kursie
na adres: Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii Dorosłych CMUJ, ul. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, tel/fax: 0-12, 4225674, lub 4215117 e-mail:
mzcechni@cyf-kr.edu.pl
b. Zgłoszenie powinno zawierać dane zawodowe - wykształcenie, miejsce pracy i
zamieszkania z telefonami
c. Kandydat będzie zaproszony na spotkanie kwalifikacyjne, które odbędzie się
prawdopodobnie w ostatnim tygodniu sierpnia i na początku września 2003r;
potwierdzenie terminu będzie podane telefonicznie lub pisemnie

Na początku kursu zawierana jest umowa obejmująca wzajemne zobowiązania. W
sprawach organizacyjnych prosimy o kontaktowanie się z mgr Anną Bielańską lub
mgr Igorem Hanuszkiewiczem (tel/fax: 4225674 kom. 0608747836 lub 0502615812).

