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Nazwa studiów podyplomowych: 

SZKOLENIE SUPERWIZOROW PSYCHOTERAPII 

 
Jednostka organizacyjna Uczelni: 

Instytut Psychologii Stosowanej  

Adres, telefon, fax, e-mail organizatora studiów podyplomowych: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa  

tel. 22 589 36 00  

Kierownik studiów podyplomowych: dr Irena Jelonkiewicz, jelonkie@gmail.com  

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych: 

Są to studia doskonalące, tj. bez kwalifikacji zawodowych. Celem kształcenia jest 

przygotowanie aplikantów superwizorów  do dwóch zadań: 

- prowadzenia superwizji jako elementu kształcenia psychoterapeutów 

- prowadzenia superwizji pracy psychoterapeutów certyfikowanych 

Program studium jest atestowany przez Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii 

Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, jako uprawniający do ubiegania się o 

certyfikat superwizora tego Towarzystwa. 

Czas trwania studiów podyplomowych:  od 1.10.2013r. do 14.02. 2015r.- 3 semestry (16 

miesięcy). 

Zasady naboru na studia podyplomowe: 

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych /magisterium lub dyplom lekarza 

medycyny/ oraz posiadanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego i odbycie co najmniej 60 godzin superwizji własnej pracy 

psychoterapeutycznej po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty. 

 Studia adresowane są przede wszystkim  do psychoterapeutów przygotowujących się do 

funkcji superwizora psychoterapii (aplikanci superwizorzy oraz osoby prowadzące superwizję 

psychoterapii co najmniej 3 lata od uzyskania certyfikatu psychoterapeuty).  

 

Przewidywana liczba słuchaczy: 20 

Podział na grupy:  

mailto:jelonkie@gmail.com
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Przewiduje się realizację wykładów i seminariów z całą grupą oraz podział na 4 grupy 

ćwiczeniowe.  

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik  2013r. 

Opłata za studia podyplomowe: ok.1600,00 zł za semestr  (całość 3 semestry- 4800,00 zł). 

 

Informacje dodatkowe o studiach podyplomowych: 

Warunki studiowania: 

Studia są płatne. Zajęcia będą odbywać się w czasie zjazdów sobotnich (przeważnie raz w 

miesiącu, w niektórych miesiącach dwa zjazdy, liczba przewidywanych zjazdów  - 18). 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych: 

Obecność na zajęciach, pozytywny wynik zaliczenia ćwiczeń objętych planem studiów, 

napisanie i pozytywna ocena pracy dyplomowej /analiza 2 procesów superwizyjnych/ 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę oraz umiejętności niezbędne do przeprowadzenia 

superwizji procesu psychoterapii. Tematyka poszczególnych zajęć umieszczonych w 

programie nauczania pozwala ukształtować umiejętności specyficzne w procesie superwizji: 

tworzenie relacji superwizyjnej, ewaluację i rozwijanie zawodowego funkcjonowania 

psychoterapeutów uczestniczących w superwizji, monitorowanie jakości pracy profesjonalnej 

psychoterapeutów – uczniów. 

Wiedza i kompetencje uzyskane w procesie kształcenia pozwolą absolwentom tych studiów 

podnieść jakość własnej pracy superwizyjnej i umożliwią przystąpienie do procedur 

kwalifikacyjnych ustalonych przez Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

 

Wykładowcy: 

Zajęcia na studiach prowadzić będą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie 

Psychologii Stosowanej, Akademii Pedagogiki Specjalnej, którzy są również 

certyfikowanymi superwizorami psychoterapii z wieloletnim stażem pracy oraz superwizorzy 

spoza APS - pracownicy instytucji stosujących superwizję psychoterapii o analogicznych 

kwalifikacjach. 

Wymagane dokumenty: 
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- podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe w zakresie Szkolenia Superwizorów 

Psychoterapii 

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych  

- kopia certyfikatu psychoterapeuty 

- 1 podpisana, aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych 

- wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za 

studia wygenerowane z systemu IRK 

- kwestionariusz osobowy, 

- życiorys zawodowy 

- potwierdzenie przez superwizora liczby godzin odbytej superwizji pracy 

psychoterapeutycznej. 

Cele studiów: 

 Przygotowanie słuchaczy do dwóch zadań: 

- prowadzenia superwizji jako elementu kształcenia psychoterapeutów 

- prowadzenia superwizji pracy psychoterapeutów certyfikowanych 

Charakterystyka studiów: 

 Program studiów został opracowany przez wieloletnich praktyków pod kierunkiem 

prof. dr hab. Czesława Czabały w oparciu o aktualne standardy szkolenia w superwizji. 

Program jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego. 

 Studia składają się z czterech bloków tematycznych:  

1. Specyfika prowadzenia superwizji w czterech głównych modalnościach psychoterapii: 

psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, humanistycznej i systemowej. 

2. Teorie, wyniki badań empirycznych i praktyka dotyczące superwizji procesu 

psychoterapii 

3. Cele i praktyka superwizji jako metody nabywania umiejętności pracy 

psychoterapeutycznej. 

4. Cele i praktyka superwizji jako metody pomocy w doskonaleniu pracy psychoterapeutów. 
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Plan studiów:  

 Rok I 

Lp. Pełna nazwa przedmiotu 

Forma zajęć                  

i liczba godzin 
Forma 

zaliczenia 
Sem. I Sem. II 

wyk ćw. Wyk ćw.  

1. Specyfika prowadzenia superwizji w psychoterapii 

psychodynamicznej – dr C. Żechowski  

4 4   Zaliczenie  

2. Specyfika prowadzenia superwizji w psychoterapii 

poznawczo-behawioralnej – prof. M. Kobayashi   

4 4   Zaliczenie  

3. Specyfika prowadzenia superwizji w psychoterapii 

humanistycznej- mgr Krzysztof Parusiński 

4  4   Zaliczenie  

4. Specyfika prowadzenia superwizji w psychoterapii 

systemowej – dr I. Jelonkiewicz 

4 4   Zaliczenie  

5. Czynniki wspólne w psychoterapii i zmienne procesu 

psychoterapii– prof. Cz. Czabała 

8 

 

   Zaliczenie  

6. Superwizja superwizji psychoterapii – prof. Cz, Czabała, 

dr C. Brykczyńska, mgr K. Bierzyński, dr I. Jelonkiewicz 

 8 

 

  Zaliczenie  

7. 

 

Cechy procesu i rodzaje doświadczeń pomagające i 

utrudniające uzyskanie pożądanej zmiany – prof. Cz. 

Czabała  

  8  Zaliczenie  

8. Superwizja superwizji psychoterapii - prof. Cz. Czabała 

dr C. Brykczyńska, mgr K. Bierzyński, dr I. Jelonkiewicz 

   8 Zaliczenie  

9. Podstawy teoretyczne superwizji i czynniki wpływające 

na funkcjonowanie superwizora – dr I. Jelonkiewicz 

  8  Zaliczenie  

10 Superwizja superwizji psychoterapii - prof. Cz. Czabała 

dr C. Brykczyńska, mgr K. Bierzyński, dr I. Jelonkiewicz  

   8 Zaliczenie  

11. Zmienne relacji terapeutycznej. Nauczanie w superwizji 

– role superwizora – dr C. Brykczyńska 

  8  Zaliczenie  

12. Superwizja superwizji psychoterapii - prof. Cz. Czabała 

dr C. Brykczyńska, mgr K. Bierzyński, dr I. Jelonkiewicz  

   8 Zaliczenie  

13. 

 

Nauczanie w superwizji – strategie stosowane przez 

superwizora i postawy uczących się – dr C. Brykczyńska 

  8  Zaliczenie  

Łącznie: 
24 24 32 24  

48 56  

 Razem: 104 
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Lp. Pełna nazwa przedmiotu 

Forma zajęć i 

liczba godzin 

Forma 

zaliczenia 

Sem. III Sem. IV  

Wyk ćw. wyk ćw.  

14. Superwizja superwizji psychoterapii - prof. Cz. Czabała 

dr C. Brykczyńska, mgr K. Bierzyński, dr I. Jelonkiewicz 

 8   Zaliczenie 

15. 

 

Superwizja w procesie kształcenia, superwizja 

wspomagająca pracę psychoterapeuty. Zawodowe i 

etyczne aspekty pracy superwizyjnej - prof. M. 

Kobayashi  

8 

 

 

 

   Zaliczenie 

16. Superwizja superwizji psychoterapii - prof. Cz. Czabała 

dr C. Brykczyńska, dr K. Bierzyński, dr I. Jelonkiewicz 

 10   Zaliczenie 

17. Superwizja superwizji psychoterapii - prof. Cz. Czabała 

dr C. Brykczyńska, mgr  K. Bierzyński, dr I. 

Jelonkiewicz 

 10   Zaliczenie 

18. Seminarium dyplomowe / rekomendacja do procedury 

egzaminacyjnej Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP/ 

Prof. Cz. Czabała, + pozostali wykładowcy - 

superwizorzy realizujący ćwiczenia 

 16   Egzamin 

końcowy 

Łącznie: 
8 44    

52   

 Razem wszystkich  godzin: 156 

Proponowane terminy zjazdów: 

I semestr – 

2013 r. – 6 zjazdów -  październik /2x/, listopad, grudzień, 2014 r. styczeń,  luty  

II semestr: 

2014 r. – 7 zjazdów - marzec /2x/,  kwiecień /2x/, maj /2x/, czerwiec  

III semestr: 

2014r. – 5 zjazdów - październik/2x/, listopad, grudzień;  2015r. styczeń / dwudniowy zjazd/ 

 

 


