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ZASWIADCZENIE

o UKoŃCZENIU PIERwsZEGo SToPNIA CZTERoLETNICH DwUSToPNIowYcH
sTUDIÓw PoDYPLoMowYCH w PSYCHoTERAPII PoZNAWCZo-BEHAWIoRALNEJ

Pani Magdalena Muracka-Tylko ur. 7 czerwca 1981 r. ukonczyła pier_wszy stopień

czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Pierwszy stopień obejmujący dwa lata zakończył się egzaminem w dniu 20 częrwcaŻ015 zaliczonym

na ocenę 5 (bardzo dobry).

Czteroletnie podyplomowe studia w psychoterapii odbywają się w ramach Szkoły Psychoterapii

Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy

Pragłowskiej organizowanej przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

Program czteroletnich studiów podyplomowych (Stopień l i D obejmuje 1280 godzin

dydaktycznych, w tym 460 godzin zajęć, wyVJadowych i warsztatów, 2 lata uczestnictwa w

superwizji przypadków (w tym superwizji I0 przypadków własnych, 360 godzin - minimum 3

miesiące stazu klinicznego), 100 godzin rozwoju osobistego.

Studia przygotowują do ubiegania się o CeĘfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego

PTTPB, konczą się egzaminem zgodnym ze standardami PTTPB (www.pttpb.pI) oraz warunkami

określonymiw Załączniku nr 1 do Rozporządzena Ministra Zdrowiazdn.6listopada 2013 roku.

W ramach studiów uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do

prowadzenia psychoterapii w leczeniu szerokiego zakresu zaburzen psychicznych określonych w

klasyfikacji ICD-10. Prowadzona przezuczestników studiów psychoterapia jest poddawana superwizji

podczas III i IV roku studiów

Specjalista psycholog kJiniczny, psychoterapeuta, superuizor dydaktyk PTTPB
Kierownik Szkoły Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej Uniwersytefu swPs

@?-'
dr n med Agnieszka Popiel

psychiatra, ps),choterapeuta. superuJzor dvdaktyk PTTPB
Kierownik Szkoły PsYchoterapii Poznawczo Behawioralnej Uniwersytetu swPS

www.podyplomowe,pl

Warszawa 03 81 5, ul Chodakowska I 9/3] , te

Poznań 61 71 9, Ul Gen T' Kutrzeby 'l 0' pok l 3l
225l1 98'33134,CSp S@SWps edu pl Wrocław 53_238' U Ostrowsklego 30b' pok 32' tel 71 75o7279, podyp omowe wroclaw@swps edu p|

te| 61 8584325,podypomowepoznan@Swpsedup||Sopot81 745,U Poaa16120, pokÓjl0l,te 5872]4690,studiumsopot@swpsedup
Katowice 40-326, ul Techn kÓw 9, tel:32 750 63 99, podyp omowe katow ce@swps edu p



Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedną z nielicznych metod psychoterapii o udowodnionej

naukowo skutecznoŚci w leczeniu zaburzęi psychicznych. Jest zalecana w algorytmach leczenia zabwzęn

psychicmych (www'nice.org.uk) co w Polsce potwierdza między innymi opinia Agencji oceny Technologii

Medycmych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą zapewnia1ącą najlepsze efekĘ przy najriŻszych

kosŹach, ze względu na specylrkę - ograniczenie w czasię i wynikającą z niej mozliwość zastosowania w

zarówno warunkach opieki ambulatoryjnej jak i stacjonarne.;'

- Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) jest istniejącym od 1998 roku

ogólnopolskrm Stowarzyszęniem naukowym, jedyną polską organizacją zrzęszoną w European Association for

Bęhavioural and Cognitive Therapies (EABCT) www.eabct'com - stowarzyszenie, które wytycza standardy

szkoleń w psychoterapii pomawczej i behawioralnej. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i

Behawioralnej prowadzi szkolenia i dba o przestrzeganie standardów atestowanych szkolęń w

rekomendowanych ośrodkach (www.pttpb'p1)'

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB - osoba posiadająca CeĘfikat

Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB odbyła całościowe, zgodne ze standardami szkolenie

zakończone egzaminem.

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB - osoba posiadająca CeĘfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB

odbyła zgodne zę standardami szkolenie w superwizji, a oprócz wieloletniej praktyki klinicznej posiada

dorobek dydaktyczny i doświadczęnię naukowe. CeĄfikowani psychoterapeuci zobowiązani są do stałej

superwizj i swoj ej pracy terapeutycmej.

Certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies - przyznawany jest za

pośrednictwem organizacji krajowych (w Polsce jedynie przez PTTPB) osobom, które spełniły wymogi

kształcenia i dobrej praktyki klinicznej określone standardami szkoleń EABCT.


