REGULAMIN EGZAMINACYJNY
Niniejszy materiał, w tym jego układ, forma i zestawienie, jest objęty ochroną prawną. Kopiowanie, powielanie i
wykorzystywanie materiału w całości lub części przez osoby nieposiadające uprzedniej pisemnej zgody CTPB jest
nieuprawnione, zaś CTPB podejmie wszelkie prawem dozwolone kroki celem ochrony wskazanych materiałów.

§1
PRZEDMIOT REGULACJI
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w egzaminie dla
osób, które ukończyły szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii w nurcie poznawczobehawioralnym organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (dalej „CTPB”)
i które ubiegają się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego
wydawanego przez CTPB (dalej „Egzamin”).
§2
WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO EGZAMINU
1. Do Egzaminu może być dopuszczona osoba, która rozliczyła czteroletnie szkolenie
podyplomowe w zakresie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym i uzyskała wydany
przez CTPB dyplom ukończenia szkolenia lub certyfikat uczestnictwa.
2. Najpóźniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem Egzaminu, ogłoszonym na stronie
internetowej: www.ctpb.pl, osoba ubiegająca się o dopuszczenie do Egzaminu składa komisji
egzaminacyjnej (dalej „Komisja”) za pośrednictwem jej sekretarza, wniosek o dopuszczenie do
Egzaminu i dołącza do niego:
(a) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
(b) oświadczenie o zapoznaniu się ze Zbiorem Zasad Etyki Psychoterapeuty PoznawczoBehawioralnego CTPB i zobowiązaniu do jego przestrzegania,
(c) podpisany przez nią egzemplarz Regulaminu (patrz ustęp 4 poniżej).
3. Ostatecznym terminem złożenia prac egzaminacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu
jest termin podany do wiadomości osób ubiegających się o dopuszczenie do Egzaminu na stronie
internetowej: www.ctpb.pl. Oryginały prac egzaminacyjnych powinny znaleźć się w sekretariacie
CTPB (ul. Wilcza 28 lok. 21 Warszawa) najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonego terminu do
godz. 14:00.
4. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do Egzaminu ma obowiązek zapoznania się z treścią
Regulaminu i podpisania go czytelnym podpisem (zawierającym imię i nazwisko) na dowód
zaakceptowania i zobowiązania się do stosowania zawartych w nim postanowień.
5. Do Egzaminu może zostać zakwalifikowana osoba, która spełni wymagania określone w
ustępach 1-4 powyżej.
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§3
EGZAMIN
1. W ramach Egzaminu ocenie podlegają łącznie wszystkie prace egzaminacyjne wymienione w
ustępie 5 poniżej. Nie ma możliwości częściowego zdawania Egzaminu (tj. oceny tylko niektórych
prac egzaminacyjnych).
2. Egzamin przeprowadza Komisja powoływana każdorazowo przez CTPB spośród osób, których
wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego przebiegu Egzaminu.
3. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do Egzaminu wysyła listem poleconym lub kurierem do
CTPB (ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa) albo składa osobiście w sekretariacie CTPB prace
egzaminacyjne i inne wymagane dokumenty. Prace egzaminacyjne i inne wymagane dokumenty,
które wpłyną do CTPB po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu i będą
zwracane osobie, która je złożyła. Osoba ta ponosi koszty zwrotu/wysyłki.
4. Złożone prace egzaminacyjne zostaną zakodowane. Kodowanie prac egzaminacyjnych może wiązać
się z dokonanym przekreśleniem, zaklejeniem i innym trwałym usunięciem z prac (w tym z pendrive)
oznaczeń umożliwiających identyfikację osoby ubiegającej się o dopuszczenie do Egzaminu.
5. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do Egzaminu ma obowiązek złożenia następujących prac
egzaminacyjnych:
(a) opisy 2 (dwóch) przypadków klinicznych,
(b) opisy 2 (dwóch) przypadków klinicznych wraz z 2 (dwoma) sześćdziesięciominutowymi
nagraniami sesji przeprowadzonych z pacjentami (audio lub video) przedstawionymi w opisie
przypadków, własną refleksją, streszczeniem sesji, samooceną na Skali Terapii Poznawczej oraz
pozyskanymi pisemnymi zgodami pacjentów na odsłuchanie nagrania sesji z ich udziałem w
ramach szkolenia i egzaminu,
(c) 1 (jeden) artykuł przeglądowy niepublikowany i gotowy do publikacji, zgodny z powszechnie
przyjętymi zasadami publikowania artykułów w czasopismach naukowych (pierwszy autor) lub
wyników badań w terapii poznawczo-behawioralnej (pierwszy autor).
6. Pisemne prace egzaminacyjne winny zostać przesłane/złożone w formie:
(a) papierowej (format A4, czcionka 12, odstępy między wierszami 1,5, margines prawy 3 cm,
numeracja stron, napisane zgodnie z wzorami prac egzaminacyjnych dostępnych na stronie
internetowej: www.ctpb.pl w zakładce materiały dla uczestników) oraz
(b) zdigitalizowanej, a poszczególne nośniki pendrive będą zawierały:
- Pierwszy - opis pierwszego przypadku wraz z refleksją własną, streszczeniem sesji i skalą oceny
oraz nagraniem sesji z pacjentem pierwszej pracy egzaminacyjnej
- Drugi - opis drugiego przypadku wraz z refleksją własną, streszczeniem sesji i skalą oceny oraz
nagraniem sesji z pacjentem drugiej pracy egzaminacyjnej
- Trzeci- trzeci opis przypadku bez nagrania
- Czwarty - czwarty opis przypadku bez nagrania
- Piąty - przegląd piśmiennictwa
- Szósty – pełna kopia nagrań z nośników 1-5 - wszystkie prace egzaminacyjne (2 opisy przypadku
z nagraniami, dwa opisy przypadku bez nagrań i przegląd piśmiennictwa)
Uczestnik egzaminu jest zobowiązany do przechowywania oraz na prośbę Komisji dosłania, części
lub całości dokumentów egzaminacyjnych, przez cały okres trwania egzaminu.
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Nośniki pendrive, z wersjami PDF i audio, powinny być czytelnie opisane imieniem i nazwiskiem
osoby ubiegającej się o dopuszczenie do Egzaminu oraz tytułem pracy. Dźwięk winien być
zapisany w formacie mp3. Nazwy plików umieszczonych na nośnikach pendrive nie mogą zawierać
informacji mogących doprowadzić do identyfikacji uczestnika egzaminu.
7. Do każdej ze złożonych prac egzaminacyjnych musi być dołączone oświadczenie następującej
treści „Ja niżej podpisana(y) oświadczam, iż zaprezentowana praca stanowi wyraz tylko i wyłącznie
mojej samodzielnej pracy, którą napisałam(em) przy wykorzystaniu cytowanej literatury oraz na
podstawie badań własnych. Przy jej napisaniu nie korzystałam(em) z pomocy innych osób, nie
zlecałam(em) jej napisania w całości lub w części innym osobom ani nie przepisałam(em) jej części
lub całości od innych osób.”. W przypadku złożenia powyższego oświadczenia niezgodnie z
prawdą, CTPB zastrzega sobie prawo anulowania oceny końcowej z Egzaminu i cofnięcia decyzji
o wydaniu certyfikatu, o którym mowa w § 6 Regulaminu.
8. Prace egzaminacyjne sprawdzane są przez Komisję zgodnie z obowiązującym ją regulaminem.
9. W przypadku uzyskania przez osobę przystępującą do Egzaminu negatywnej oceny końcowej z
Egzaminu (ocena niedostateczna), może ona przystąpić do egzaminu poprawkowego tylko jeden
raz w terminie wyznaczonym przez CTPB (dalej „Egzamin Poprawkowy”), z zastrzeżeniem, iż
nie jest dopuszczalne przystąpienie do Egzaminu Poprawkowego w tej samej sesji egzaminacyjnej.
10. Warunkiem przystąpienia do Egzaminu Poprawkowego jest:
(a) uiszczenie opłaty za Egzamin Poprawkowy w wysokości wynikającej z cennika CTPB
obowiązującego w dacie ustalenia terminu Egzaminu Poprawkowego,
(b) ponowne złożenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu,
(c) ponowne złożenie prac egzaminacyjnych, o których mowa w ustępie 5 powyżej, przy czym
osoba ubiegająca się o dopuszczenie do Egzaminu Poprawkowego jest zobowiązana do
przygotowania od początku wszystkich prac egzaminacyjnych, które w czasie Egzaminu uzyskały
ocenę cząstkową niższą niż 4 (ocena dobra).
11. W stosunku do Egzaminu Poprawkowego stosuje się postanowienia Regulaminu, w tym w
szczególności obowiązują te same kryteria oceniania, co w przypadku Egzaminu.
12. Osoba, która ubiegała się o dopuszczenie do Egzaminu może zrezygnować z przystąpienia do
Egzaminu. Pisemną rezygnację należy wysłać do CTPB najpóźniej w ostatnim dniu terminu
wyznaczonego na złożenie prac egzaminacyjnych. W takiej sytuacji osobie rezygnującej zostanie
zwrócona opłata egzaminacyjna, jeżeli opłata ta została wcześniej uiszczona (z wyjątkiem części
tej opłaty dotyczącej kosztów obsługi administracyjnej), a złożone przez osobę rezygnującą prace
egzaminacyjne zostaną odesłane na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do Egzaminu.
Koszty wysyłki obciążają osobę rezygnującą.
13. Postanowienia ustępu 12 powyżej stosuje się również do Egzaminu Poprawkowego.
§4
OCENA Z EGZAMINU
1. Zdający otrzymuje oceny cząstkowe z każdej pracy egzaminacyjnej według skali:
- 2 - ocena niedostateczna,
- 3 - ocena dostateczna,
- 4 - ocena dobra,
- 5 - ocena bardzo dobra,
- 6 - ocena celująca.
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2. Na podstawie ocen cząstkowych, o których mowa w ustępie 1 powyżej, uzyskanych z
poszczególnych prac egzaminacyjnych zdający otrzymuje ocenę końcową z Egzaminu, jako średnią
arytmetyczną ocen cząstkowych, przy czym stosuje się następującą zasadę:

Średnia z ocen cząstkowych

Ocena końcowa

Ocena końcowa słowna

< 3,0

2,0

niedostateczny

3,0 – 3,7

3,0

dostateczny

3,8- 4,7

4,0

dobry

4,8 – 5,7

5,0

bardzo dobry

≥ 5,8 – 6,0

6,0

celujący

- z zastrzeżeniem, że uzyskanie co najmniej jednej niedostatecznej oceny cząstkowej jest
równoznaczne z otrzymaniem niedostatecznej oceny końcowej z Egzaminu.
3. Członkowie Komisji sprawdzający prace egzaminacyjne, oprócz oceny liczbowej, załączają
także recenzję / ocenę opisową do każdej ocenionej pracy egzaminacyjnej.
4. Członek Komisji oceniający daną pracę egzaminacyjną ma obowiązek sporządzenia pisemnego
uzasadnienia w przypadku przyznania oceny niedostatecznej.
5. W przypadku przyznania danej pracy egzaminacyjnej oceny niedostatecznej członek Komisji ma
obowiązek przedstawić taką pracę egzaminacyjną Przewodniczącemu Komisji, który po
zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem tej oceny podtrzymuje ocenę niedostateczną, a w
przypadku wątpliwości co do zasadności przyznania oceny niedostatecznej przekazuje negatywnie
ocenioną pracę egzaminacyjną innemu członkowi Komisji do weryfikacji. W przypadku
rozbieżności stanowisk (opinii) co do oceny pracy egzaminacyjnej decydujący głos przysługuje
Przewodniczącemu Komisji.
6. Wynik Egzaminu wraz z oceną końcową oraz uzyskanymi przez osobę przystępującą do
Egzaminu ocenami cząstkowymi za poszczególne prace egzaminacyjne zostanie przekazany
zdającemu listem poleconym lub przesłany na adres poczty elektronicznej, w terminie
nieprzekraczającym 2 (dwóch) miesięcy od daty wystawienia przez Komisję oceny końcowej z
Egzaminu.
7. Zdającemu nie przysługuje prawo wnoszenia odwołania od poszczególnych ocen cząstkowych
za poszczególne prace egzaminacyjne ani od oceny końcowej z Egzaminu.
§5
OPŁATY ZA EGZAMIN
1. Do Egzaminu lub Egzaminu Poprawkowego można przystąpić po dokonaniu opłaty
egzaminacyjnej i przedstawieniu dowodu jej wpłaty najpóźniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną
datą Egzaminu lub Egzaminu Poprawkowego.
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2. Wysokość opłat egzaminacyjnych uregulowana jest w cenniku CTPB opublikowanym i
aktualizowanym na stronie internetowej: www.ctpb.pl, w zakładkach kolejnych edycji szkolenia.
3. Egzamin Poprawkowy wiąże się z uiszczeniem opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w § 3 ust.
10 pkt. (a) Regulaminu.
4. Opłata egzaminacyjna za Egzamin lub Egzamin Poprawkowy obejmuje koszty sprawdzenia prac
egzaminacyjnych oraz koszty obsługi administracyjnej (za przyjęcie oraz sprawdzenie i weryfikację
złożonych dokumentów). Wysokość części opłaty dotyczącej kosztów obsługi administracyjnej jest
określona w cenniku CTPB, o którym mowa w ustępie 2 powyżej.
§6
CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY POZNAWCZO-BEHAWIORALNEGO CTPB
1. Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (dalej „Certyfikat”) jest wydawany
przez CTPB w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku Egzaminu lub Egzaminu
Poprawkowego. Certyfikat poświadcza stan wiedzy i umiejętności oraz uprawnienia
Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego przez okres 5 lat i po upływie tego terminu wymaga
odnowienia.
2. CTPB nie ponosi odpowiedzialności za działalność osoby, która uzyskała Certyfikat.
3. Uzyskanie Certyfikatu upoważnia CTPB do zamieszczenia na stronie internetowej: www.ctpb.pl
danych psychoterapeuty (imię i nazwisko, miejsce pracy) wraz z numerem nadanego certyfikatu,
pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z treścią niniejszego regulaminu, w pełni rozumiem
i akceptuję wszystkie zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

………………..…….…………….. …………….……. ……..…………………
Imię i nazwisko

Data

Podpis
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