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A. Ważne informacje 
 

Przegląd piśmiennictwa powinien zawierać opis wybranego zagadnienia z praktyki 
klinicznej w obszaru psychopatologii i(lub) wyników badań naukowych mających 
zastosowania w dziedzinie psychoterapii, w tym psychoterapii Gestalt (grupa podejść 
humanistyczno-doświadczeniowych), podsumowanie dokonań różnych autorów  
w zakresie ww. tematyki. Rekomendujemy również wskazanie obszarów wartych dalszych 
badań.  
 

1. Informacja powinna być syntezą z różnych źródeł. Jedno zdanie może zawierać 
informację zamieszczoną w kilku źródłach i wszystkie te źródła należy podać. 

 
2. Liczba cytowanych źródeł, które autor/współautor (jeśli jego wkład został określony 

na co najmniej 50%) przeczytał, to minimum 20. 
 
3. Cytowane źródła powinny być aktualne i najnowsze, np. z ostatnich 10-15 lat.  

 

4. Forma pracy jak do druku w czasopismach naukowych. 

 

B. Podstawowe zasady formatowania tekstów i zapisu pliku 

 
1. Czcionka podstawowa/domyślna: np. Times New Roman, Calibri lub Arial, 11 pkt, 

numeracja stron, format PDF lub Word, obustronna justacja tekstu, interlinia 1,5 
2. Przygotowane zgodnie z APA 7  
3. Spójne formatowanie tekstu, tabel, bibliografii względem całego opracowania 
4. Bibliografia uzupełniona o linki DOI do cytowanych prac (link DOI to adres  

URL prowadzący do publikacji, np. https://doi.org/numerDOIpublikacji) 
5. Ilość stron bez załączników 10 - 20  
6. Oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy w załączniku 
7. Przegląd piśmiennictwa powinien zostać zapisany w pliku wg wzoru 

nazwisko_przeglad piśmiennictwa_sesja egzaminacyjna_rok, np. nazwisko_ przeglad 
piśmiennictwa _wiosna2022. 

8. Zgodnie z procedurą przegląd piśmiennictwa powinien być przesłany  
za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na gestaltpolska.org.pl.   
 

  

https://doi.org/numerDOIpublikacji
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C. Załączniki - wzory 
 

WZÓR  

OŚWIADCZENIE OPIS PRZEGLĄDU PIŚMIENNICTWA 

Oświadczam, że przegląd piśmiennictwa przedłożony Komisji Akredytacji i Certyfikacji 
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt napisałam/em samodzielnie/we / 
współpracy z (imię i nazwisko współautora; w przypadku współautorstwa wkład Kandydata 
nie może być mniejszy niż 50 % a informacja ta musi być zawarta w oświadczeniu). 

Wszystkie wykorzystane przeze mnie/przez nas źródła, w tym fragmenty prac i ustalenia 
innych osób, zostały odpowiednio zaznaczone, z zachowaniem praw autorskich oraz 
wydawniczych. 

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 

 


