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A.  Ważne informacje 

1. Rekomendowane jest przedstawienie opisu procesu psychoterapii indywidualnej; 
przedstawienie  opisu pracy z parą, rodziną lub grupą może wpłynąć na przesunięcie 
terminu egzaminu z uwagi na konieczność uwzględnienia tego faktu w trakcie 
powoływania Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Opis przypadku powinien dotyczyć procesu psychoterapii, który trwał co najmniej rok 
i jest zakończony. Zakończenie opisanego procesu psychoterapii nie mogło mieć 
miejsca wcześniej niż dwa lata przed dniem przesłania go Komisji. Więcej informacji w 
procedurze. 
 
 

3. Opis przypadku powinien zawierać: 
a. Analizę sytuacji psychicznej, rodzinnej, społecznej pacjenta/klienta np. obszary 

problemowe i zasoby pacjenta/klienta, jego oczekiwania i potrzeby, 
ewentualne ryzyka i potrzeby pomocy/konsultacji innych specjalistów, opis 
sytuacji rodzinnej, społecznej, kulturowej, zawodowej, źródła wsparcia, 
historię życia, itp. 

b. Proces diagnozy ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy psychoterapii 
Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych) i opisywania 
zjawisk w jej terminologii, jak również opis rozumienia problematyki 
pacjenta/klienta w oparciu o inne wybrane podejście psychoterapeutyczne, 
oraz o teorię rozwojową, klasyfikację diagnostyczną (ICD-11, DSM-V). 

c. Kontrakt psychoterapeutyczny z pacjentem/klientem i jego ewentualne 
zmiany. 

d. Opis przebiegu procesu psychoterapii, w tym opis faz procesu psychoterapii, 
kluczowych sesji, i zastosowanych interwencji psychoterapeutycznych,  
ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii Gestalt (grupa podejść 
humanistyczno-doświadczeniowych) i opisywania zjawisk w jej terminologii.  

e. Omówienie roli interwencji superwizyjnych ważnych dla prezentowanego 
procesu psychoterapii.  

f. Analizę własnych postaw i reakcji, ich rozumienia w kontekście 
prezentowanego procesu psychoterapii. 

g. Omówienie roli ewentualnej współpracy z innymi specjalistami  w kontekście 
prezentowanego procesu psychoterapii. 

h. Podsumowanie procesu psychoterapii z oceną realizacji celów, zaistniałych 
trudności i ewentualnych modyfikacji, oceną korzyści, powodów 
ewentualnego przerwania terapii lub dalszych planów terapeutycznych w 
stosunku do pacjenta/klienta. Opis zjawisk związanych z kończeniem 
psychoterapii. 
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B.  Podstawowe zasady formatowania tekstów i zapisu pliku 

1. Praca  powinna być opisana na 15 - 25 stron bez załączników (czcionka Times New 
Roman, Calibri lub Arial, 11 pkt, numeracja stron, format PDF lub Word, obustronna 
justacja tekstu, interlinia 1,5), spójne formatowanie tekstu, bibliografii względem 
całego opracowania. 

2. Oświadczenie o autentyczności procesu i samodzielności prowadzonej pracy  
w załączniku 

3. Oświadczenie o dochowaniu staranności w zadbaniu o anonimowość pacjenta/klienta 
w załączniku 

4. Strona tytułowa powinna zawierać: 
a. imię i nazwisko Autora; 
b. łączna ilość sesji psychoterapii przeprowadzonych przez Autora z danym 

pacjentem/klientem; 
c. częstotliwość sesji, np. raz w tygodniu; 
d. czas trwania procesu psychoterapii od - do. 

5. Opis przypadku powinien zostać zapisany w pliku wg wzoru nazwisko_opis 
przypadku_sesja egzaminacyjna_rok, np. nazwisko_opis przypadku_wiosna2022. 

6. Zgodnie z procedurą opis przypadku powinien być przesłany w pliku zabezpieczonym 

hasłem za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na 

gestaltpolska.org.pl.    

 
UWAGA - hasło powinno zostać przesłane w e-mailu na adres: 

proces.certyfikacji.egzamin@gestaltpolska.org.pl. 

  

mailto:proces.certyfikacji.egzamin@gestaltpolska.org.pl
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C.  Załączniki - wzory 

 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE OPIS PRZYPADKU 

Oświadczam, że opis przypadku przedłożony Komisji Akredytacji i Certyfikacji Polskiego 
Towarzystwa Psychoterapii Gestalt napisałam/em samodzielnie. 

Oznacza to, że przy pisaniu pracy poza niezbędnymi konsultacjami, nie zlecałam/em 
opracowania niniejszego opracowania lub jego części innym osobom, ani nie 
odpisywałam/em tego opisu przypadku lub jego części od innych osób. 

Oświadczam ponadto, że niniejsza praca nie była publikowana oraz że jestem 
świadoma/my odpowiedzialności, wynikającej z wprowadzania w błąd/poświadczania 
nieprawdy.  

 

.................................................... 

Data i czytelny podpis Kandydata 

 
 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE OPIS PRZYPADKU - ANONIMIZACJA 

Oświadczam, że opis przypadku przedłożony Komisji Akredytacji i Certyfikacji Polskiego 
Towarzystwa Psychoterapii Gestalt został przeze mnie zanonimizowany w sposób mający 
zapewnić poufność dobrowolnie przekazywanych mi przez pacjenta/klienta danych. 

 

.................................................... 

Data i czytelny podpis Kandydata 


