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Regulamin czwartej edycji szkolenia „Psychoterapia osób z diagnozą 

schizofrenii” organizowanego przez Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii 

PSYCHE PLUS 

 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia 

1. Całość szkolenia składa się z 65 godzin lekcyjnych zajęć w formie seminariów (27 

godzin), warsztatów (22 godzin), superwizji (15 godzin) oraz egzaminu (1 godzina).    

2. Szkolenie odbywa się w Warszawie w salach Ośrodka PSYCHE PLUS („Organizator”) 

znajdującego się przy ul. Cieszyńskiej 2A.  

3. Szkolenie odbywa się od stycznia do grudnia 2018 roku. 

 

II. Zasady i tryb naboru 

1. Liczba uczestników szkolenia nie może przekraczać 16 osób. 

2. Nabór na kurs odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą 

elektroniczną na adres: szkolenie@psycheplus.pl 

3. Szkolenie jest skierowane do (1) certyfikowanych psychoterapeutów oraz osób, które 

odbywają całościowe (4–letnie) szkolenie psychoterapeutyczne, (2) lekarzy 

psychiatrów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii, (3) 

psychologów klinicznych i psychologów w trakcie specjalizacji z psychologii 

klinicznej oraz (4) psychologów, pielęgniarek, pracowników socjalnych, instruktorów 

zdrowienia pracujących w szpitalach psychiatrycznych oraz innych instytucjach, w 

których pracują z grupą pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.  

4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kierownik szkolenia na podstawie informacji 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz kolejności zgłoszenia. 

5. Wiążącym potwierdzeniem zgłoszenia na szkolenie jest wpłata opłaty wpisowej w 

wysokości 300 złotych w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przyjęciu na szkolenie 

oraz dokonanie pełnej płatności opisanej w punkcie VI.  
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III. Zakres obowiązków wykładowców i organizatora 

1. Wykładowca jest zobowiązany do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć. 

2. Wykładowca jest zobowiązany do przedstawiania wiedzy zgodnej z kierunkiem i 

treścią programu szkolenia opartej na wiarygodnych danych naukowych oraz zgodnej 

z aktualnym stanem wiedzy. 

3. Wykładowca jest zobowiązany do uaktualniania swojej wiedzy. 

4. Organizator zobowiązuje się do należytej staranności w zakresie zorganizowania i 

przeprowadzenia szkolenia. 

5. W sytuacji losowej, w której zaplanowany wcześniej Wykładowca nie będzie mógł 

uczestniczyć w zajęciach, Organizator zapewni zastępstwo wykładowcy z podobnym 

doświadczeniem, który podejmie podobny do zaplanowanego temat. 

 

IV. Sposób sprawdzania wyników kształcenia 

1. W drugiej połowie szkolenia odbędzie się pisemny egzamin sprawdzający wiedzę 

zdobytą w trakcie seminariów i warsztatów oraz wiedzę zawartą w literaturze 

obowiązkowej.     

2. Odbędzie się jeden egzamin poprawkowy.  

3. Zaliczenie egzaminu kończącego szkolenie wymaga uzyskania minimum 60% 

punktów z egzaminu.    

 

V. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez 

Organizatora. Na zaświadczeniu wyszczególnione są następujące informacje: tytuł 

szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, liczba godzin szkolenia (w tym 

wyszczególnienie liczby godzin superwizji grupowej), w której osoba uczestniczyła, 

podpis kierownika szkolenia. Do zaświadczenia załączane są dwa dokumenty: (1) 

program szkolenia (2) zaświadczenie o odbyciu superwizji grupowej podpisane przez 

superwizora.   

2. Osoby, które uczestniczyły w minimum 52 godzinach szkolenia oraz zdały egzamin 

otrzymują dyplom ukończenia szkolenia. Na dyplomie wyszczególnione są 
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następujące informacje: tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, podpis 

kierownika szkolenia oraz podpis osoby prowadzącej superwizję. 

 

VI. Wysokość i terminy opłat za uczestnictwo w szkoleniu 

1. Uczestnictwo w szkoleniu jest odpłatne. 

2. Koszt szkolenia w przypadku jednorazowej płatności wynosi 2450 zł. Termin 

płatności to 15 grudnia 2018. 

3. Koszt szkolenia w przypadku płatności w dwóch ratach wynosi 2600 zł. Termin 

płatności pierwszej raty w wysokości 1300 złotych to 15 grudnia 2018, termin drugiej 

płatności w wysokości 1300 złotych to 15 maja 2019 roku. 

4. Zniżka w wysokości 100 złotych przysługuje wszystkim osobom, które dokonają 

pełnej płatności za szkolenie do 16 października 2018 roku. 

5. Zniżka w wysokości 200 złotych przysługuje osobom, które są członkami 

stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego 

Podejścia do Psychoz (część międzynarodowej organizacji International Society for 

the Psychological Treatment of the Schizophrenias and Other Psychoses). 

6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia do 15 grudnia 2018 roku, opłata (uwzględniając 

w tym opłatę wpisową) za szkolenie zostanie zwrócona w wysokości 80% dokonanej 

wpłaty. Rezygnacja ze szkolenia po 15 grudnia 2018 roku nie upoważnia do zwrotu 

opłaty. 

7. W koszcie szkolenia opisanym w punktach powyżej zawarta jest opłata wpisowa w 

wysokości 300 zł wskazana w pkt. II.5. 

 

VII. Postanowienia szczegółowe 

1. Tematyka szkolenia jest określona w programie umieszczonych na stronie 

Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych 

oraz z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zobowiązuje się do pisemnego lub 

telefonicznego powiadomienia osób, które zostały wpisane na listę uczestników, oraz 

niezwłocznego zwrotu dokonanych opłat.   


