V. CERTYFIKAT EABCT
1. Certyfikat European Association For Behavioural and Cognitive Therapies (Europejski Certyfikat
EABCT) jest przyznawany przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies za
pośrednictwem PTTPB. Certyfikat EABCT może zostać przyznany członkom zwyczajnym PTTPB, którzy:
a) posiadają Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB,
b) od momentu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB
stosują psychoterapię poznawczo-behawioralną jako główne podejście psychoterapeutyczne
w ramach prowadzonej praktyki psychoterapeutycznej,
c) doskonalą wiedzę i umiejętności kliniczne w terapii poznawczo-behawioralnej,
d) poddają superwizji praktykę terapeutyczną,
e) mają uregulowane składki członkowskie PTTPB od momentu uzyskania Certyfikatu
Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB włącznie z opłatą za rok ubiegania się o
Europejski Certyfikat EABCT,
f) wniosły opłatę za wydanie certyfikatu EABCT za pośrednictwem PTTPB,
g) wypełniły wniosek o wydanie Europejskiego Certyfikatu EABCT na stronie internetowej
PTTPB.
2. Europejski Certyfikat EABCT jest wydawany na okres 5 lat. W celu jego odnowienia należy:
a) posiadać ważny Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB,
b) wypełnić wniosek o odnowienie Europejskiego Certyfikatu EABCT w Systemie
internetowym PTTPB,
c) wnieść opłatę za odnowienie certyfikatu,
d) udokumentować prowadzenie praktyki terapeutycznej w nurcie terapii poznawczobehawioralnej od czasu uzyskania Europejskiego Certyfikatu EABCT lub w ciągu ostatnich 5
lat,
e) udokumentować odbycia godzin szkoleniowych w obszarze terapii poznawczobehawioralnej w okresie po otrzymaniu Europejskiego Certyfikatu EABCT lub w ciągu
ostatnich 5 lat w wymiarze minimum 20 godzin na rok,
f) udokumentować odbycie minimum 15 godzin superwizji w ciągu ostatnich 5 lat lub w
okresie po otrzymaniu Europejskiego Certyfikatu EABCT, z czego minimum połowa godzin
powinna odbyć się u certyfikowanego Superwizora-Dydaktyka PTTPB jako superwizja
indywidualna lub grupowa,
g) udokumentować działalność edukacyjną, naukową i organizacyjną w obszarze terapii
poznawczo-behawioralnej i terapii opartej na dowodach naukowych,

h) opłacić składki członkowskie w PTTPB do roku ubiegania się o odnowienie Europejskiego
Certyfikatu EABCT włącznie.

UWAGA
Przepisy niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1.10.2018.
Jeżeli w czasie złożenia wniosku o przyznanie certyfikatu obowiązują przepisy inne niż w czasie
rozpoczęcia szkolenia, zakończenia szkolenia, zdawania egzaminu końcowego, stosuje się przepisy
nowe, jednakże należy stosować przepisy obowiązujące poprzednio, jeżeli są korzystniejsze dla
Wnioskodawcy. Możliwość stosowania przepisów obowiązujących poprzednio zostaje wyłączona po
upływie 4 lat od daty wejścia w życie niniejszego Regulaminu. W stosunku do szkoleń i kursów
rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, w szczególności w zakresie ich
programów, czasu trwania oraz zasad organizacji stosuje się przepisy obowiązujące w momencie
rozpoczęcia szkolenia.

