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STUDIUM PSYCHOTERAPII SPCh 2018/2019
Program Studium Psychoterapii SPCh w roku akademickim 2018/2019 ma charakter integracyjny (integratywny),
oparty jest na podejściach psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym, ze szczególnym
uwzględnieniem psychoterapii opartej na schematach.
Studium trwa 4 lata, każdego roku odbywa się 9 sesji weekendowych, zwykle raz w miesiącu: piątek (g. 15-20)
sobota (g. 9-17) oraz 2 dodatkowe sesje treningowe i szkoleniowe w ciągu pierwszych trzech lat szkolenia (3 lub
5- dniowe): trening interpersonalny I, trening interpersonalny II wyjazdowy (dodatkowo płatny pobyt w
ośrodku), trening interpersonalny III, trening interpersonalny IV, dodatkowe sesje z zakresu innych szkół
psychoterapeutycznych. Na czwartym roku odbywa się szkolenie z terapii schematu, oraz superwizje. W sumie
Studium Psychoterapii SPCh obejmuje 825 godzin zajęć. Szczegółowy plan znajduje się poniżej.
Wymogiem koniecznym jest również odbycie minimum 100 godzin psychoterapii własnej indywidualnej u
jednego psychoterapeuty certyfikowanego (do końca II roku – minimum 50 godzin), oraz rozpoczęcie po II roku
szkolenia praktyki psychoterapeutycznej pod ścisłą superwizją (min. 50 godzin).
Po uzyskaniu dyplomu ukończenia 4-letniego Studium Psychoterapii jest możliwe ubieganie się o certyfikat
psychoterapeuty SPCh według wymogów zawartych w Regulaminie Certyfikowania Psychoterapeutów SPCh.
Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty SPCh daje możliwość ubiegania się o Europejski Certyfikat
Psychoterapeuty (ECP) w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (European Association of Psychotherapy EAP). Sekcja Psychoterapii SPCh jest członkiem zwyczajnym EAP, oraz Europejskiego Stowarzyszenia
Psychoterapii Integratywnej (EAIP).
Studium Psychoterapii SPCh jest adresowane do absolwentów studiów magisterskich na kierunkach: psychologia,
pedagogika, resocjalizacja, pielęgniarstwo, medycyna, bądź innych humanistycznych. Uczestnikami szkolenia
mogą być niechrześcijanie, o ile szanują wartości reprezentowane przez SPCh.

Rekrutacja na Studium Psychoterapii w edycji 2018/2019 przebiega następująco:
1. Przesłanie zgłoszenia na studium wraz ze skanem dyplomu do dn. 20 czerwca 2018
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studium Psychoterapii SPCh mogą przesyłać wypełnione zgłoszenie
wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów wyższych na adres: studium@spch.pl lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa
2. Rozmowa indywidualna / kwalifikacyjna (koszt: 150 zł)
Po przeanalizowaniu zgłoszeń zaprosimy kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy będą odbywać się w
czerwcu i lipcu 2018 roku.

Terminarz zjazdów I roku:
21-23.09.2018 – obowiązkowy Trening Interpersonalny I (sob.: 10-19.00; ndz.: 9-19; pon.: 9-15)
19-20.10.2018, 16-17.11.2018, 7-8.12.2018, 18-19.01.2019, 8-9.02.2019, 1-2.03.2019, 14-18.03.2019 Trening
Interpersonalny II wyjazdowy, 5-7.04.2019 (+ wyjątkowo niedziela w godz. 9-14), 10-11.05.2019, 31.051.06.2019.
Miejsce: Zajęcia odbywają się w Warszawie, w OPP Integra przy ul. Wilczej 66/68 (Śródmieście)
Koszt I roku Studium Psychoterapii: obejmuje uczestnictwo w zajęciach teoretyczno-praktycznych ujętych w
Planie poniżej (tabelka)
 dla członków SPCh - 7500 zł (+ 23% VAT) *
 dla pozostałych osób - 7900 zł (+ 23% VAT) *
 dodatkowo płatny pobyt w ośrodku w trakcie 5-dniowego Treningu Interpersonalnego.
*/Aktualnie usługi edukacyjne realizowane przez SPCh są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 a) ustawy z
dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Na tej podstawie do czesnego nie jest doliczany podatek VAT.

Dyrektorem Studium Psychoterapii SPCh jest ks. dr Stanisław Tokarski
Szczegółowe zasady studiowania dostępne są w Regulaminie Studium - na stronie SPCh http://www.spch.pl.
Kontakt: mail: studium@spch.pl lub tel. 697 011 019 w pon., czw. i pt. w godz. 12 – 16.

Plan Studium Psychoterapii SPCh 2018/2019
Rok I
Szkolenia
i treningi
dodatkowe
(3 lub 5 dniowe):

Rok II

Rok III

Rok IV

Trening Interpersonalny I
(25 h)

Psychoterapia Systemowa
(40 h)

Psychoterapia Gestalt
(50 h)

Trening Interpersonalny II
wyjazdowy (50 h)

Trening Interpersonalny
III (25 h)

Intensywna
Krótkoterminowa
Psychoterapia
Psychodynamiczna
(ISTDP) (25 h)

Trzon:

Diagnostyka kliniczna
ICD 10 i DSM 5 (48 h)

Psychoterapia
psychodynamiczna (84 h)
Antropologia chrześcijańska
(14 h)

Tematy
szczegółowe:

Wstęp do psychoterapii (6h)
Obraz Boga - warsztat (14
h)
Chrześcijaństwo a psychologia i psychoterapia (22 h)*
Uzależnienia, współuzależnienie. Rodzina z problemem alkoholowym. DDA
(14 h)
Interwencja kryzysowa (14
h)
Terapia zaburzeń
psychologicznych i
zaburzeń zachowania
związanych z rozwojem i
orientacją seksualną (14 h)

Egzamin:

Diagnostyka kliniczna
ICD 10

Grupa Balinta (50 h)
Trening Interpersonalny
IV (50 h)
Psychoterapia Poznawczobehawioralna (84 h)

Proces żałoby (6 h)

Zaburzenia odżywiania (14h)

Zagadnienia etyczne –
konwersatorium (8 h)

Farmakoterapia chorób
i zaburzeń psychicznych
(8h)

Syndrom Post
Traumatyczny (PTSD): Post
Abortion Distress (PAD) i
Post Abortion Syndrome
(PAS)(14 h)

Psychoterapia
psychodynamiczna

Bibliodrama (6h)

Terapia schematu (84 h)

Superwizja (40 h)
Podsumowanie SP (2 h)

Superwizja (14 h)

Psychoterapia Poznawczobehawioralna

Terapia schematu

*Tożsamość psychologa i psychoterapeuty chrześcijańskiego; Założenia antropologiczne psychologii chrześcijańskiej;
Doświadczenie religijne; Rozwój religijny; Kryteria dojrzałości religijnej; Kryzysy religijne i strategie pomocy; Rola ascezy i
modlitwy w życiu psychicznym; Specyfika wspólnot religijnych; Zaburzenia religijne i ich związek z psychopatologią; Obecność
czynnika religijnego w psychoterapii)

Ilość godzin:

207

191

201

226

Dopuszczamy, że zakres tematyczny zajęć na Studium Psychoterapii może ulec zmianie w zakresie do 10%.
Program zajęć teoretycznych i praktycznych obejmuje 825 godzin dydaktycznych.

Prowadzący zajęcia na Studium Psychoterapii SPCh:
1. Dr Konrad Ambroziak – dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, psychoterapeuta poznawczobehawioralny certyfikowany przez PTTPB, terapeutą motywującym posiadającym certyfikat PTTM.
2. prof. dr hab. A. Andrzejuk – profesor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
3. Dr Ewa Kiliszek - dr n. hum. w zakresie psychologii, superwizor-aplikant SPCh, lider grup Balinta
4. Dr n. med. Artur Kołakowski - specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, superwizor – dydaktyk PTTPB
5. Anna Kołodziejczyk - psycholog, psychoterapeuta, superwizor-aplikant SPCh, lider grup Balinta
6. Dr Agnieszka Kowalczyk – farmakolog, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
7. Hanna Małecka – psycholog, psychoterapeuta
8. Katarzyna Ornat – psycholog, psychoterapeuta ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia
Psychodynamiczna)
9. Danuta Prokulska-Balcerzak - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny,
certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Mazowieckie Centrum
Psychodynamiczne
10. Dr Jolanta Próchniewicz - psycholog, wykładowca UAM w Poznaniu, SPCh
11. Ks. prof. UKSW dr hab. Jaworski Romuald - psycholog, psychoterapeuta, superwizor SPCh, wykładowca
UKSW
12. Katarzyna Smólska-Łynka - psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
13. Anna Stelmaszczyk - terapeuta rodzinny i małżeński, specjalista terapii zespołu postaborcyjnego, Polskie
Towarzystwo Psychiatryczne, europejski certyfikat psychoterapeuty-ECP, SPCh Łódź
14. Katarzyna Talmont - psychoterapeuta, superwizor SPCh, vice-prezes ZG SPCh
15. Ks. dr Stanisław Tokarski - psycholog, psychoterapeuta, superwizor SPCh, Ośrodek Pomocy
Psychologicznej SPCh „Bednarska”, prezes ZG SPCh
16. Emilian Walendzik – psycholog, psychoterapeuta ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia
Psychodynamiczna)
17. Andrzej

Wroński

–

psychoterapeuta,

superwizor,

europejski

certyfikat

psychoterapeuty-ECP,

rekomendowany psychoterapeuta Gestalt i trener treningu psychologicznego, Instytut Integralnej Terapii
Gestalt, Kraków

