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Regulamin 4-letniego Szkolenia  
w Psychoanalitycznej Terapii Dzieci i Młodzieży 

 

Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży  
 
 
 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1.  Szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży w SPPDiM 

zgodne jest ze standardami Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego 

Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) oraz wytycznymi Sekcji 

Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Europejskiej Federacji Psychoterapii 

Psychoanalitycznej (EFPP), a także Polskiej Rady Psychoterapii. 

 

1.2.  Szkolenie SPPDiM jest realizowane w ciągu 4 lat obejmując równolegle dwa 

moduły teoretyczne: ogólny i specjalistyczny (łącznie ok. 500 godzin 

dydaktycznych). 

 

1.3.  Dla psychoterapeutów, którzy są w trakcie lub ukończyli szkolenie ogólne w 

zakresie psychoterapii psychoanalitycznej afiliowane przez PTPP, istnieje 

możliwość realizacji tylko drugiego, specjalistycznego modułu szkolenia. 

 

1.4.  Ukończenie szkolenia w SPPDIM daje kandydatom możliwość ubiegania się 

o Certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Dzieci i Młodzieży PTPP. 

 

1.5.  Seminaria prowadzone są przez superwizorów psychoterapii dzieci i 

młodzieży PTPP oraz psychoanalityków International Psychoanalytical 

Assocciacion (IPA). 
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2. Organizacja szkolenia: kwalifikacja, nadzór merytoryczny 

 

1.1.   Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która posiada dyplom 

ukończenia studiów magisterskich i posiada doświadczenie kliniczne w pracy z 

pacjentami. 

1.2.  Kandydat do szkolenia po uprzednim złożeniu ankiety aplikacyjnej powinien 

odbyć dwie rozmowy kwalifikacyjne z członkami Rady Szkolenia i uzyskać 

pozytywną rekomendację. Wszystkie dane kandydatów są poufne.  

 

1.3.  Szkoleniem kieruje Rada Szkolenia, która kwalifikuje uczestników szkolenia 

pod kątem możliwości wykonywania zawodu psychoterapeuty dzieci i młodzieży 

przez kandydata, konstruuje program szkolenia, monitoruje przebieg szkolenia 

oraz ocenia postępy poszczególnych studentów. 

 

1.4.  Corocznie Rada Szkolenia składa raport o przebiegu szkolenia do Rady PTPP. 

 

1.5.  Nadzór merytoryczny nad całością szkolenia sprawuje Ora Dresner - 

psychoanalityk IPA, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, członek Tavistock 

Society of Psychotherapists. 

 

 

3. Przebieg szkolenia 

 

3.1.  Przebieg szkolenia reguluje Rada Szkolenia zgodnie z ustaleniami Rady 

PTPP. 
 

3.2.  Seminaria odbywają się raz w miesiącu, w trakcie weekendu. 
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1.3.  W przypadku gdy seminaria są prowadzone przez psychoterapeutę, u którego 

kandydat pozostaje w psychoterapii, jest on zwolniony z uczestnictwa w 

powyższych zajęciach, następnie wraz z Radą Szkolenia ustala formę zaliczenia 

obligatoryjnych godzin seminaryjnych.  

 

1.4.  W jednym semestrze kandydat nie może opuścić więcej niż jeden, 

comiesięczny blok zajęć. W uzasadnionych przypadkach, Rada Szkolenia 

podejmuje decyzję o ewentualnym odstąpieniu od powyższej zasady. W 

przypadku nieobecności, student ustala indywidualnie z prowadzącymi sposób 

zaliczenia opuszczonych zajęć. 

 

1.5.  Kandydat zobowiązany jest podjąć i kontynuować przez cały okres szkolenia 

własną psychoterapię u terapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalityka IPA 

w wymiarze co najmniej 3 sesji tygodniowo oraz superwizję własnej pracy 

klinicznej z pacjentem dziecięcym lub adolescentem, u superwizora psychoterapii 

dzieci i młodzieży PTPP lub psychoanalityka dzieci i młodzieży IPA w wymiarze 

jednej godziny tygodniowo. 

 
 

1.6.  Każdy student ma wyznaczonego opiekuna naukowego szkolenia, z którym 

może omawiać wszelkie kwestie związane ze szkoleniem. Rolą opiekuna 

naukowego jest wspieranie kandydata, przekazywanie informacji zwrotnych od 

prowadzących poszczególne seminaria oraz coroczna rozmowa podsumowująca 

postępy kandydata w szkoleniu.  
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4. Warunki ukończenia szkolenia 

 

1.1.  Kandydat musi spełnić następujace kryteria formalne, aby zakończyć 

szkolenie:  

a. zaliczenie wszystkich obligatoryjnych semianariów w trakcie szkolenia 

(obecność, przygotowanie do zajęć, pisanie prac klinicznych) 

b. wypełnienie wymogu równoległości własnej psychoterapii oraz superwizji 

podczas całego szkolenia 

c. napisanie pracy dyplomowej i obrona przed Radą Szkolenia 

d. uregulowanie wszelkich opłat związanych ze szkoleniem 

 
 

1.2.  Kandydat może zawiesić lub przerwać szkolenie w SPDiM po uprzednim 

porozumieniu z Radą Szkolenia.  

 

1.3.  Rada Szkolenia może zdecydować o zawieszeniu szkolenia przez kandydata, 

w przypadku długotrwałych trudności studenta w spełnianiu wymogów szkolenia 

oraz braku postępów w szkoleniu. Decyzja taka jest podejmowana po 

przedyskutowaniu tych kwestii z kandydatem i jest wyrazem próby znalezienia 

najlepszego rozwiązania. 

1.4.  Kandydat może zostać usunięty ze szkolenia na skutek naruszenia 

postanowień regulaminu szkolenia, rażącego naruszenia zasad etycznych, 

zalegania z opłatami za okres dłuższy niż jeden semestr. Kandydat ma możliwość 

odwołania się od decyzji Rady Szkolenia w terminie 3 tygodni od daty uzyskania 

informacji o decyzji.  
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