Program i koszty Dwuletniego Studium Psychologii Procesu
I ROK
Nazwa zajęć
Warsztaty weekendowe (9 zjazdów po 14 h: 8 h sb, 6 h nd)
Ćwiczenia (9 spotkań po 3 h)

Terapia własna (średnio 2 sesje w miesiącu)

Liczba godzin Łączny koszt/cena
126 h
2 940 zł
(płatne w 3 ratach
27 h
po 980 zł)
1 800 - 3 150 zł
(200-350 zł
miesięcznie, w
zależności od
terapeuty)

18 h

II ROK
Nazwa zajęć
Warsztaty weekendowe (9 zjazdów po 14 h: 8 h sb, 6 h nd)
Ćwiczenia (9 spotkań po 3 h)

Liczba godzin Łączny koszt/cena
126 h
2 940 zł
(płatne w 3 ratach
27 h
po 980 zł)

Terapia własna (średnio 2 sesje w miesiącu)

18 h

1 800 - 3 150 zł
(200-350 zł
miesięcznie, w
zależności od
terapeuty)

Dodatkowo po I lub II ROKU
Warsztat wyjazdowy (już razem z kosztami pobytu i wyżywienia)
(5 dni - śr-nd)

32 h

1 300 - 1 550 zł

Po ukończeniu ww. zajęć uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia Studium. Zaświadczenie
nie daje uprawnień do prowadzenia terapii, a tylko potwierdza udział w zajęciach.

Zajęcia dodatkowe dla uczestników Programu Licencyjnego IPP
I ROK
Nazwa zajęć
Sesja/e rekomendacyjna/e do Programu Licencyjnego IPP
(zwykle wystarczy 1 sesja, ale czasami potrzebne jest ich kilka)

Liczba godzin Łączny koszt/cena
130 zł – 150 zł
(cena pojedynczej
min. 1 h
sesji)

Seminarium teoretyczne blok 1 (2,5 dnia - pt-nd)

20 h

Sesje Komitetu Studiów (6 sesji w roku)

6h

Opłata studencka płatna co miesiąc od momentu
przystąpienia do programu licencyjnego

200 zł
780 zł
(130 zł za sesję)
360 zł
(30 zł miesięcznie)

II ROK
Nazwa zajęć
Seminarium teoretyczne blok 2 (2,5 dnia - pt-nd)
Seminarium teoretyczne blok 3 (2,5 dnia - pt-nd)
Sesje Komitetu Studiów (6 sesji w roku)
Opłata studencka płatna co miesiąc od momentu
przystąpienia do programu licencyjnego

Liczba godzin Łączny koszt/cena
20 h
200 zł
20 h
200 zł
780 zł
6h
(130 zł za sesję)
360 zł
(30 zł miesięcznie)

Dodatkowo w trakcie lub po II ROKU
Praktyka psychoterapeutyczna z elementami psychopatologii
60 h
dla początkujących

800 zł

Po ukończeniu Studium i zaliczeniu zajęć dodatkowych dla uczestników Programu Licencyjnego
odbywają się egzaminy Wstępne do Szkolenia Dyplomowego. Zdanie egzaminów uprawnia do
prowadzenia terapii pod superwizją.
UWAGA! Aby Studium w całości liczyło się do Programu Licencyjnego, trzeba złożyć wniosek o
przyjęcie do PL najpóźniej do 31 grudnia br.

