
 

 

Program Konferencji Superwizorów 

Temat: „Niepożądane zjawiska w psychoterapii i w superwizji” 

Kraków 28-29 września 2019 

 

Miejsce: Centrum dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji, przy ul. Krupniczej 33A. 

 

SOBOTA 

 

9:00 – rejestracja 

10:00 – 11:30 sesja plenarna: rozpoczęcie konferencji, wykład 45 minut na temat „Niepożądane zjawi-

ska w psychoterapii”  Łukasz Muldner-Nieckowski, Rachela Molicka i Bernadetta Janusz-  dyskusja … , 

wprowadzenie do warsztatów i grup superwizji superwizji                                                

Prowadzący sesję - Krzysztof Klajs 

11:30 – 12:00 kawa  

12:00 – 13:30 warsztaty i grupy superwizji superwizji - 4 

13:30 – 15:30 przerwa obiadowa  

15:30 – 17:00 wykład 45 minut „Niepożądane zjawiska w superwizji”  Anna Gliszczyńska, Maria 

Marquardt, Małgorzata Kowalcze i Krzysztof Kotrys   dyskusja ... wprowadzenie do warsztatów i grup 

superwizji superwizji                                                                                                                

Prowadzący sesję - prof. Czesław Czabała 

17:00 – 17:30 kawa 

17:30 – 19:00 warsztaty i grupy superwizji superwizji - 4 

20:00 – bankiet, płatny odre ̨bnie, inne miejsce  

 

 

 

 



 

 

NIEDZIELA 

9:00 – 10:00 spotkanie Grupy Roboczej Superwizorów 

10:00 – 11:30 sesja plenarna: podsumowanie 1. dnia, wprowadzenie i dyskusja na temat przygotowane-

go przez grupę roboczą superwizorów projektu rozdziału na temat etyki superwizji, wprowadzenie do 

warsztatów i grup superwizji superwizji 

11:30 – 12:00 kawa 

12:00 – 13:30 warsztaty i grupy superwizji superwizji 4x 

13:30 – 14:00 podsumowanie i zamknięcie konferencji  

 

Warsztaty: 

1/ Katarzyna Sulak, Krzysztof Sołtys i Roman Ludkiewicz 

„Przeniesienie czy realność. Dylematy superwizora związane z ustawą denuncjacyjną” 

2/ Monika Misiec  

„Relacja superwizyjna jako (nie)bezpieczne środowisko rozwoju zawodowego pschoterapeuty - perspektywa badawcza” 

3/ Irena Wytyczak  

„Zakłócenia procesu uczenia się w superwizji” warsztat 2 częściowy - 3 godziny 

4/ Adam Curyło i Agata Michalec  

„Superwizja w kryzysowej dla terapeuty sytuacji: „i co ja mam teraz zrobić?” 

5/ Jolanta Berezowska, Lucyna Lipman i Katarzyna Szymańska  

   „Spożytkowanie zasobów superwizanta w superwizji ericksonowskiej” 

6/ Krzysztof Rutkowski  

„Głębokie fenomeny nieświadomości” 

7/ Jarosław Gliszczyński  

„Trudne sytuacje w superwizji - warsztat superwizyjny” 

 8/ Małgorzata Kowalcze 

„Zjawiska niepożądane w superwizji i psychoterapii uzależnień”  


