
  

  

(niniejsze zasady obowiązują osoby, które składają wnioski po 31.10.2008) 

  

1. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, od co najmniej 

5 lat. 

2. Pracuje jako psychoterapeuta przez minimum 10 lat. 

3. Po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty odbył minimum 100 godzin superwizji 

prowadzonych przez siebie terapii, u co najmniej jednego superwizora Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego (w wyjątkowych wypadkach takim superwizorem może być 

superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) i uzyskał od niego rekomendację. 

4. Prowadził w okresie ostatnich 2 lat superwizję pracy innych psychoterapeutów (co najmniej 

dwóch osób i więcej niż dwóch procesów terapeutycznych, łącznie przez co najmniej 100 

godzin) pod kierunkiem certyfikowanego superwizora PTP, z którym omawiał lub wspólnie 

prowadził te spotkania superwizyjne i uzyskał od niego pozytywną opinię potwierdzającą 

umiejętność prowadzenia superwizji. Osobą, kierującą zdobywaniem doświadczeń w 

superwizowaniu, winien być superwizor PTP posiadający uprawnienia (certyfikat superwizora 

PTP) od co najmniej 5 lat i który był superwizorem przynajmniej 5 osób, które uzyskały z jego 

rekomendacji Certyfikat Psychoterapeuty PTP. 

5. Przygotował, co najmniej 3 publikacje lub wystąpienia na konferencjach naukowych po 

uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty. 

6. Po zaakceptowaniu wniosku o uzyskanie uprawnień superwizora przez Zarządy Sekcji 

Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego, brał udział w seminarium szkoleniowym z zakresu superwizji (w czasie, 

którego przedstawiał materiały z procesu superwizowania i demonstrował przebieg spotkań 

superwizyjnych w sytuacjach symulowanych). 

7. Uzyskał pozytywną ocenę dwóch superwizorów PTP prowadzących seminarium szkoleniowe, 

o którym mowa w punkcie 6.  

Ocena, o której mowa w p. 7 jest podstawą decyzji Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i 

Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o nadaniu uprawnień 

superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 



 

 

1. Podanie do Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o umożliwienie przystąpienia do procedury 

uzyskiwania Certyfikatu Superwizora PTP. 

2. Opis przebiegu pracy zawodowej. 

3. Zaświadczenie o minimum 10-letnim stażu pracy psychoterapeutycznej. 

4. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów i certyfikatu psychoterapeuty PTP. 

5. Rekomendacje superwizorów (patrz punkty 3 i 4) 

6. Odbitki 3 publikacji lub wystąpień na konferencjach naukowych. 

7. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia aplikacji przez Zarządy SNP i STR PTP, 

potwierdzenie wniesienia stosownych opłat. 


