REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII
W COLLEGIUM VERUM
§1 ZAŁOŻENIA STUDIÓW
1.1. Program studiów podyplomowych w zakresie psychoterapii jest przeznaczony dla osób, które
planują podjąć pracę w systemie lecznictwa w charakterze psychoterapeutów lub dla innych osób
zamierzających pracować w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.
1.2. Collegium Verum, zwane dalej Uczelnią, oprócz wiedzy teoretycznej niezbędnej do prowadzenia
profesjonalnej psychoterapii, zapewnia możliwość uzyskania praktycznych umiejętności
terapeutycznych, psychoterapeutycznych, a także uczy stosowania określonych procedur,
niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i
zaburzeniami zachowania.
1.3. Program Szkoły psychoterapii Collegium Verum (PSCV) jest realizowany w ramach 4-letnich
studiów podyplomowych. Zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni.
1.4. Program PSCV obejmuje minima programowe określone przez Polską Radę Psychoterapii oraz
ofertę własną Uczelni. Całość została podzielona na moduły: filozoficzny, psychologiczny,
medyczny, terapeutyczny1.
1.5. Celem Studiów jest przygotowanie do prowadzenia profesjonalnej psychoterapii integrującej
dorobek wiodących szkół nurtów psychoterapii. Podstawą dla tak pojętej psychoterapii jest
integralna, personalistyczna koncepcja człowieka.
§2 ZASADY UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnicy studiów
W studiach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły studia w dziedzinie psychologii, lub posiadają
tytułu lekarza medycyny ze specjalizacją z psychiatrii. Istnieje możliwość przyjęcia na studia osób z
wykształceniem w zakresie pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, filozofii, teologii, nauk o rodzinie na
podstawie decyzji Kierownika merytorycznego studiów.
2.2. Osoby podejmujące naukę w czasie trwania programu studiów podyplomowych są zobowiązane do:
a) Zachowania abstynencji od środków zmieniających nastrój przez cały okres trwania treningów
psychologicznych.
b) Aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach programu kształcenia w pełnym wymiarze
godzin. W sytuacji opuszczenia zajęć przez uczestnika studiów Uczelnia nie daje gwarancji
możliwości nadrobienia danych zajęć. W przypadku odrabiania zajęć, po uzgodnieniu z
prowadzącym dane zajęcia, dopuszcza się zaliczenie przedmiotu przez kierownika studiów.
c) Łączna dopuszczalna liczba godzin nieobecności wynosi 10% wszystkich zajęć w danym roku
akademickim. W sytuacji przekroczenia danego limitu godzin uczestnik zobowiązany jest do
nadrobienia zajęć z inną grupą studentów w kolejnej edycji studiów. Zaległości nie mogą być
jednak odrabiane później niż w przeciągu 3 kolejnych lat. Po przekroczeniu tego terminu studia
należy rozpocząć od początku. W tej sytuacji istnieje możliwość uwzględnienia zajęć już
zrealizowanych i zaliczonych. Wskazane zasady dotyczą nieobecności bez względu na
przyczynę, także w sytuacji zwolnienia lekarskiego.
d) Istnieje wymóg pełnego uczestnictwa na sesjach treningowych treningu interpersonalnego,
intrapsychicznego i terapeutycznego. Część treningów psychologicznych będzie wiązać się z
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podjęciem wysiłku wglądu w siebie, historię swego życia, z wysiłkiem dogłębnego poznawania
siebie, uświadamiania wzorców działania, wartości, cech osobowości i relacji wewnętrznych. W
tym kontekście uczestnicy są zobowiązani do zachowania dyskrecji w odniesieniu do informacji
pozyskanych w trakcie treningów psychologicznych w odniesieniu do pozostałych uczestników.
e) W określonych sytuacjach uczestnik może zostać skreślony z listy studentów studiów
podyplomowych, jeżeli nie będzie uczestniczył w zajęciach bez podania Uczelni przyczyn
nieobecności; nie będzie wnosił opłat za studia; w sposób rażący będzie łamał regulamin
studiów.
f) Ukończenia całego cyklu szkolenia w czasie 5 lat od chwili podpisania umowy i rozpoczęcia
studiów, aby zachować ciągłość zajęć. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu
ukończenia programu studiów podyplomowych, uczestnik zobowiązany jest do powtórzenia
części zajęć wyznaczonych przez władze Uczelni w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia.
g) Studenci studiów podyplomowych mają obowiązek systematycznego kontaktu z pacjentami w
trakcie trwania szkolenia w placówkach leczniczych, jako osoby zatrudnione, lub w ramach
umowy o wolontariacie. Student jest zobowiązany do końca drugiego roku studiów przedłożyć
zaświadczenie o zatrudnieniu lub o odbywaniu wolontariatu w podmiocie leczniczym, w którym
ma kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania.
h) Przestrzegania etycznej postawy z kodeksem etyki zawodowej psychoterapeuty.
i) Całkowitego opłacenia kosztów programu studiów podyplomowych.
2.3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z uczestnikiem, którego osobiste trudności
mogą znacząco wpływać na pracę terapeuty.
§3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ
3.1. Po zakończeniu programu kształcenia, Studenci otrzymują świadectwo ukończenia 4 letnich studiów
podyplomowych w zakresie psychoterapii.
3.2. W przypadku przerwania studiów, dziekanat na prośbę studenta wydaje kartę przebiegu studiów.
3.3. W przypadku nieukończenia programu studiów w terminie, np. nie przedłożenia wymaganych
programowo prac lub zaliczeń, uczestnik ma prawo do zaliczenia programu w terminie późniejszym.
Późniejszy termin obrony pracy dyplomowej – Studium przypadku – zostanie wyznaczony w
porozumieniu z władzami Uczelni. Koszty zwołania dodatkowego posiedzenia Komisji
egzaminacyjnej w wysokości 500 zł poniesie student.
3.4. Nieukończenie programu studiów podyplomowych z powodu małego zaangażowania się w proces
dydaktyczny, nieusprawiedliwionych nieobecności, złamania warunków określonych w §2 powoduje
utratę poniesionych kosztów.
§4 ZASADY UZYSKIWANIA ZALICZEŃ
4.1. Zaliczanie zajęć dydaktycznych
a) Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów (W) i ćwiczeń (ćw)
b) Wszystkie wykładane przedmioty kończą się jakąś formą zaliczenia, są to: zaliczenie
(ZAL), zaliczenie z oceną (ZO), egzamin (E)2. Wiedza teoretyczna jest weryfikowana
poprzez testy i egzaminy ustne; wiedza praktyczna poprzez test, zaliczenie ustne,
wykonanie wymaganych ćwiczeń.
c) W sytuacji nieobecności studenta na zajęciach zaliczenie przedmiotu dokonuje się na
zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia.
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d) W przypadku niezaliczenia przedmiotów studentowi przysługuje prawo powtórnego
podejścia do egzaminu w kolejnym wyznaczonym przez Uczelnię terminie.
e) Weryfikacja efektów uczenia się obejmuje oceny z poszczególnych przedmiotów,
ocenę z praktyki, ocenę Pracy dyplomowej oraz oceny z obrony Pracy dyplomowej.
f) Dodatkowo na zakończenie każdego roku akademickiego przeprowadzona będzie
rozmowa z każdym z uczestników zajęć dotycząca rozwoju osobistego oraz procesu
opanowywania umiejętności terapeutycznych studenta (tutoring).
4.2. Treningi psychologiczne
a) Obecność na treningach psychologicznych jest obowiązkowa.
b) Nieobecność na treningach można zaliczyć poprzez uczestnictwo w innych zajęciach
o analogicznym charakterze, które będą realizowane w ramach Uczelni. W
wyjątkowych sytuacjach, za zgodą kierownictwa studiów, mogą one być zrealizowane
w innym podmiocie prowadzącym analogiczne zajęcia w przybliżonym wymiarze
godzin, przy czym koszty takich zajęć będą obciążać studenta.
c) Koszty pobytu podczas treningów wyjazdowych są ponoszone przez studentów w
ramach dodatkowych opłat.
4.3. Psychoterapia własna
a) Psychoterapię własną w wymiarze 50 godzin student organizuje, realizuje i opłaca we
własnym zakresie u wybranego przez siebie certyfikowanego psychoterapeuty.
b) Uczestnik studiów wybiera psychoterapeutę spoza kadry prowadzącej zajęcia w
ramach studiów.
c) Do końca IV roku studiów student jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie
psychoterapeuty o zrealizowaniu psychoterapii własnej, zawierające informację o
liczbie godzin odbytych sesji terapeutycznych.
d) Do zaświadczenia powinno być załączone oświadczenie psychoterapeuty o
posiadanych kwalifikacjach, certyfikatach i uprawnieniach wynikających z odbytych
szkoleń i kursów.
Przed rozpoczęciem psychoterapii student ma obowiązek odbycia rocznych praktyk
(może być wolontariat) w placówkach, gdzie świadczona jest pomoc psychologiczna i
psychoterapeutyczna*.

4.4. Praktyka psychoterapii indywidualnej
a) Student we własnym zakresie organizuje i prowadzi praktykę psychoterapii
indywidualnej. W trakcie trwania studiów studenci są zobowiązani do
przeprowadzenia nie mniej niż 100 godzin praktyki prowadzonej przez siebie
psychoterapii z indywidualnym z jednym pacjentem lub sumarycznie z kilkoma
pacjentami. W ramach 3 roku akademickiego prowadzą 20-50 godzin i w ramach 4
roku 80-50 godzin, łącznie nie mniej niż 100 godzin praktyki psychoterapii
powadzonej przez studenta.
b) Praktyka psychoterapii jest poddawana superwizji grupowej i indywidualnej w ramach
programu studiów podyplomowych.
c) Studenci przedstawiają pisemne oświadczenie własne lub zaświadczenie z placówki
terapeutycznej o realizacji praktyki psychoterapii w 3 i w 4 roku studiów.
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4.5. Superwizja praktyki psychoterapii indywidualnej
a) Superwizję praktyki psychoterapii indywidualnej w wymiarze 20 godzin uczestnik
studiów organizuje, realizuje i opłaca u wskazanego przez Uczelnię lub wybranego
przez siebie superwizora w trakcie 3 roku studiów 10 godzin superwizji i w trakcie 4
roku studiów 10 godzin superwizji.
b) Do zakończenia 3 i 4 roku student jest zobowiązany przedstawić oświadczenie
superwizora o zrealizowaniu nie mniej niż 10 godzin superwizji praktyki
psychoterapii indywidualnej w każdym roku – łącznie 20 godzin.
c) Superwizor nie może być jednocześnie psychoterapeutą uczestnika studiów.
d) Jeżeli student uczestniczyć będzie w superwizji u superwizora spoza Uczelni wówczas
do oświadczenia o odbyciu superwizji indywidualnej powinien załączyć oświadczenie
superwizora o posiadanych przez niego kwalifikacjach.
4.6. Praktyka psychoterapii grupowej
a) Student we własnym zakresie organizuje i prowadzi praktykę psychoterapii grupowej.
W trakcie trwania studiów studenci są zobowiązani do przeprowadzenia nie mniej niż
20 godzin praktyki prowadzonej przez siebie psychoterapii grupowej. W ramach 3
roku akademickiego prowadzą 10 godzin i w ramach 4 roku 10 godzin, łącznie nie
mniej niż 20 godzin praktyki psychoterapii grupowej powadzonej przez studenta.
b) Praktyka psychoterapii grupowej jest poddawana superwizji grupowej i indywidualnej
w ramach programu studiów podyplomowych.
c) Zaliczenie praktyki psychoterapii grupowej dokonuje się na podstawie pisemnego
oświadczenia studenta lub zaświadczenia z placówki terapeutycznej o realizacji
praktyki psychoterapii grupowej na zakończenie 3 i 4 roku studiów.
4.7. Superwizja praktyki psychoterapii grupowej
a) Superwizja praktyki psychoterapii grupowej jest realizowana w wymiarze 18 godzin
w ramach zajęć uczelnianych w trakcie trzeciego i 18 godzin w trakcie czwartego roku
studiów.
b) Podczas superwizji student jest zobowiązany do omówienia czterech przypadków
procesu psychoterapii podczas prowadzonej psychoterapii grupowej, dwóch w 3 i
dwóch w 4 roku studiów.
c) Zaliczenie superwizji dokona się na podstawie udziału w 18 godzinach superwizji
grupowej z omówieniem 2 przypadków procesu psychoterapii grupowej podczas 3
roku i udziału w 18 godzinach superwizji grupowej z omówieniem 2 przypadków
procesu psychoterapii grupowej podczas 4 roku studiów.
4.8. Staż kliniczny
a) Pełny zakres czasowy stażu klinicznego liczy 360 godzin.
b) Uczelnia wystawia studentowi skierowanie na staż po zaliczeniu 2 roku studiów
podyplomowych.
c) Staż kliniczny jest realizowany w placówce leczniczej prowadzącej postępowania
diagnostyczne, leczenie i psychoterapię osób z zaburzeniami psychicznymi i
zaburzeniami zachowania.
d) Staż może być realizowany w jednej placówce, bądź w dwóch, lub trzech odrębnych
placówkach.
e) Student samodzielnie organizuje i realizuje staż.
f) Staż jest realizowany pod opieką merytoryczną opiekuna stażu, którym jest pracujący
w danej placówce psychoterapeuta, psychiatra lub psycholog kliniczny.
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g) W ramach zadań realizowanych w placówce leczniczej student powinien mieć kontakt
z pacjentami i brać udział w spotkaniach kadry terapeutycznej.
h) Do końca 3 roku studiów należy przedstawić udokumentowane 120-180 godzin stażu
klinicznego oraz 180-240 godzin stażu do końca 4 roku studiów.
i) Zaliczenie stażu klinicznego w roku 3 i 4 studiów dokonuje się na podstawie
zaświadczenia wystawionego przez placówkę leczniczą określającą liczbę godzin
stażu klinicznego oraz zakres wykonywanych obowiązków.
4.9. Praca dyplomowa – Studium przypadku
a) Studium przypadku stanowi pracę dyplomową studiów. Składa się na nie opis
minimum 24 godzin superwizowanej psychoterapii indywidualnej z jednym
pacjentem.
b) Pracę należy złożyć w formie pisemnej i elektronicznej do sekretariatu uczelni na
miesiąc przed wyznaczoną datą obrony pracy. Obrona studium przypadku stanowi
egzamin końcowy studiów.
c) Dopuszczenie do obrony Studium przypadku jest możliwe po spełnieniu
następujących warunków:
- zaliczenie wszystkich przedmiotów programu studiów;
- udokumentowanie zrealizowania 50 godzin psychoterapii własnej, 360 godzin stażu
klinicznego, 100 godzin praktyki indywidualnej psychoterapii, 20 godzin praktyki
psychoterapii grupowej; 20 godzin superwizji praktyki psychoterapii indywidualnej i
36 godzin superwizji praktyki psychoterapii grupowej.
- przedłożenie Studium przypadku w określonym terminie;
- opłacenie czesnego za studia.
4.10. Obrona Pracy dyplomowej
a) Obrona Pracy dyplomowej, którą jest Studium przypadku jest obrona otwartą, odbywa
się w obecności komisji egzaminacyjnej i osób chętnych, w tym studentów i
wykładowców.
b) Obrona Pracy Dyplomowej składa się z:
- autoprezentacji studenta,
- prezentacji pracy dyplomowej,
- omówienia tezy egzaminacyjnej,
- odpowiedzi na pytania obecnych.
c) Ocenie podlega:
- prezentacja studium przypadku
- omówienie tezy egzaminacyjnej.
d) Tezy egzaminacyjne są przekazane studentom do wiadomości przed obroną pracy
dyplomowej.
e) W sytuacji uzyskania oceny niedostatecznej z tezy egzaminacyjnej bądź z prezentacji
pracy dyplomowej istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego.

*liczba godzin i forma praktyk jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb
studenta.
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