WNIOSEK o przyznanie certyfikatu
psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB
-------------------------------------------------------------------------------------------PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię i nazwisko:
……………………………………………………….……………………..…
Data urodzenia:
………………………………………………………..……………….………
Miejsce zamieszkania:
………………………………………………...……….…………….……......
…………………………………………………...……………………………
Adres do korespondencji:
…………………………………………………….…….…………….………
………………………………………………………………...………………
Telefon kontaktowy: ...……………..…………………………….………....
e-mail: ………………….……………...………………................................
Nazwa jednostki szkolącej, okres trwania kursu w zakresie CBT:
………………………………………………………...…………………........
Kierownik kursu: ...…………………………………………………...…….
Zwracam się z prośbą o przyznanie mi certyfikatu psychoterapeuty
poznawczo-behawioralnego PTTPB
…………………………..
podpis

………...……………….
data

WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW
NA NASTĘPNEJ STRONIE

Załączniki (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe):
□ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
□ świadectwo ukończenia kursu w zakresie szkolenia w CBT
□ zaświadczenie o odbyciu co najmniej dwóch lat stażu klinicznego od
czasu uzyskania dyplomu wyższej uczelni. Staż rozumiany jest jako praca
kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego
lub psychoterapeuty, w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo, w
placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób
z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi
□ zaświadczenie o praktyce psychoterapeutycznej w podejściu poznawczobehawioralnym prowadzonej w okresie minimum 2 lat, podczas której
superwizji został poddany proces diagnozy i terapii (jeśli własna
działalność - to oświadczenie kandydata dotyczące prowadzonej praktyki
i wymiaru godzin w tygodniu oraz wyciąg z CEIDG).
□ dwa pisemnie przypadki terapii z podpisem i pieczątką imienną
Kierownika kursu
□ praca pisemna: przegląd piśmiennictwa lub praca badawcza w nurcie CBT
z podpisem i pieczątką imienną Kierownika kursu
□ zaświadczenie wydane przez kierownika kursu, potwierdzające zaliczenie
poszczególnych semestrów kursu oraz wynik egzaminu końcowego
□ zaświadczenie o odbyciu min. 100 godzin warsztatów i/lub terapii własnej
(o ile nie są uwzględnione w zaświadczeniu wydanym przez kierownika
kursu)
□ rekomendacje wydane przez 2 superwizorów w oryginale
□ zaświadczenie o uregulowanych składkach członkowskich PTTPB
(od roku rozpoczęcia atestowanego szkolenia do roku składania wniosku
włącznie)
□ deklaracja przestrzegania kodeksu etycznego PTTPB
□ kserokopia dowodu opłaty za przyznanie certyfikatu
□ w przypadku zmiany nazwiska - ksero dokumentu potwierdzającego
tożsamość osoby
UWAGA: Dokumenty potrzebne do ubiegania się o certyfikat
psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego należy przesłać w dwóch
formach: papierowej oraz elektronicznej w formie skanu dokumentów
zapisanych na pendrive
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PTTPB
…………………
podpis

……………….
data

