Podstawowe założenia zmian w regulaminie studiów IPP – dyplom processworkera i certyfikat psychoterapeuty
Ogólny plan studiów pozostaje podobny pod względem wymagań godzinowych np. zajęcia, własne warsztaty itd. to wszystko się nie zmienia.

Faza 1

Szkolenie Podstawowe

Szkolenie Teoretyczne 2 – 4 lata

Faza 2

Szkolenie Dyplomowe

Szkolenie Praktyczne

2 – 4 lata



Dwuletnie Studium Psychologii Procesu lub Letnia Szkoła Psychologii Procesu i drugi rok Dwuletniego
Studium.
 Progowisko
 Teoria – przygotowanie do egzaminów
 Podstawy POP w naukach ścisłych
 Podstawy POP w naukach społecznych
 Terapia własna wg. dotychczasowych reguł
Zaliczenie:
 Wypełnienie wymagań tej fazy studiów
 Uzyskanie rekomendacji komitetu studiów do egzaminów wstępnych szkolenia dyplomowego i
przystąpienie do egzaminów wstępnych po minimum 2 a maksimum 3 latach od rozpoczęcia studiów.
 Egzaminy wstępne do szkolenia dyplomowego. Maksimum 4 kolejne sesje egzaminacyjne. 3 sesje
egzaminacyjne rocznie: luty, czerwiec, październik.
 Systematyczny udział w Superwizji Grupowej. Zajęcia obowiązkowe przez cały czas tej fazy studiów.
 Własna praktyka pod superwizją według wymagań regulaminowych - jedna superwizja co maksymalnie
5 sesji. Nie można superwizować tych samych przypadków u dwóch różnych superwizorów, bez zgody
superwizora prowadzącego. Superwizor IPP.
 Minimum dwa moduły praktyk.
 Długoterminowa terapia indywidualna u jednego terapeuty. Wybrany terapeuta nie może być
członkiem komitetu studiów.
 Minimum 10 sesji terapii własnej - pracy nad relacją - u innego terapeuty niż terapeuci indywidualni
każdej z osób.
Zaliczenie
 Wypełnienie wymagań tej fazy studiów
 Po minimum 2 latach a maksimum 3 podjęcie próby uzyskania rekomendacji do klasy dyplomowej.
Rekomendacji udziela 2 superwizorów na podstawie superwizji video przypadku indywidualnego i
pracy z parą. Maksymalnie 2 próby w następujących po sobie latach.
 Przedstawienie planu zrealizowania programu studiów w ciągu dwóch lat.
 Uzyskanie rekomendacji komitetu studiów do klasy dyplomowej.

2 – 3 lata

Egzaminy

1 – 3 lata

Faza 3
Faza 4

Szkolenie Dyplomowe

Proces Certyfikacyjny



Klasa dyplomowa, w czasie której należy uzyskać 2 pozytywne rekomendacje prowadzących do każdego
z egzaminów. W przypadku nie uzyskania rekomendacji próbę można powtórzyć w następnym roku.
Dlatego ta faza studiów może trwać 3 lata.
 Dwa studia przypadków – terapii zakończonej sukcesem. Długoterminowa terapia indywidualna i
terapia pary. Zakończone pozytywną opinią superwizora. Każdy z przypadków u innego superwizora wg.
reguł regulaminowych. /To wymaganie można realizować tylko w tej fazie studiów!/
 Ostatni z trzech modułów praktyk. O ile został przesunięty z poprzedniej fazy studiów.
 Praca dyplomowa.
 Własna praktyka pod superwizją. Pisemny kontrakt z superwizorem – istotna możliwość weryfikacji
przestrzegania zasad superwizji. Do wiadomości administracji. Superwizor IPP - pełne uprawnienia
 Długoterminowa terapia indywidualna u jednej terapeutki / jednego terapeuty. Wybrana terapeutka /
wybrany terapeuta nie może być członkiem komitetu studiów klienta.
 Minimum 10 sesji terapii własnej - pracy nad relacją – u innego terapeuty niż terapeuci indywidualni
każdej z osób.
Zaliczenie:
 Wypełnienie wszystkich wymagań programu studiów
 Uzyskanie rekomendacji komitetu studiów do egzaminów dyplomowych.
 Własna praktyka pod superwizją. Pisemny kontrakt z superwizorem – istotna możliwość weryfikacji
przestrzegania zasad superwizji. Do wiadomości administracji. Superwizor IPP - pełne uprawnienia
 Sesje szkoleniowe – m.in. praca terapeutyczna nad procesem egzaminacyjnym.
Zasady egzaminów:
 Przystąpienie do egzaminów w pierwszej możliwej sesji po klasie dyplomowej. Przystąpienie do
wszystkich 9 egzaminów w ciągu 1 roku.
 3 próby na każdy egzamin; egzamin może zostać powtórzony dopiero po upływie roku.
 Opuszczenie sesji egzaminacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z próby.
 Maksymalnie 3 egzaminy u jednego egzaminatora zewnętrznego. Minimum dwa egzaminy u
egzaminatora, z którym wcześniej student/ka nie miał/a żadnych innych zajęć poza otwartymi
publicznymi seminariami. Etyka - egzamin wewnątrz szkolny. Nowa karta egzaminacyjna

Szkolenie zostało podzielone na 4 fazy. Dla każdej z nich zostały wyznaczone ramy czasowe i wymagania, które powinny zostać zrealizowane w danej fazie. Jeśli
ramy czasowe danej fazy zostaną przekroczone, a student/ka nie zrealizuje wymagań następuje skreślenie z listy studentów. Nowy program szkolenia wymaga
większego udziału Komitetu Studiów w monitorowaniu postępów studentki/studenta w realizacji programu studiów.

