POLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ
M.MILENA KARLIŃSKA-NEHREBECKA
Organizational Member of European Association for Psychotherapy

30-237 Kraków, Pod Skałą 9,
e: pipi.mkn@gmail.com, tel. 797 414 938, 12 420 06 03

PROFI 2018
Zaawansowane szkolenie superwizyjne w zakresie integratywnej
psychoterapii systemowej
Po zakończeniu szkolenia podstawowego psychoterapeuta wchodzi w trwający kilka lat
okres konsolidacji doświadczeń. Na tym etapie następuje wypracowanie poziomu kompetencji
prowadzące do samodzielności w roli psychoterapeuty oraz wykrystalizowanie własnego stylu
pracy. Społecznym usankcjonowaniem samodzielności jest certyfikat psychoterapeuty. Osoby
mające wyższe aspiracje mogą na PROFI rozwijać swoje umiejętności na poziomie
psychoterapeuty i superwizora psychoterapii. Grupy PROFI mają stały skład co wspiera
pogłębioną pracę nad sobą.
ZAAWANSOWANE SZKOLENIE PROFI SŁUŻY:
✓ rozwiązywaniu impasów oraz kryzysów terapeutycznych, konceptualizacji
✓ monitorowaniu procesu terapeutycznego i zwiększaniu efektywności własnej praktyki
✓ uzyskiwaniu informacji zwrotnych i oceny swojej pracy w kontekście wymogów
certyfikacyjnych
✓ pogłębianiu umiejętności w psychoterapii integratywnej i psychoterapii ogólnej
✓ wymianie doświadczeń, szczególnie istotnej dla psychoterapeutów pracujących poza
zespołem
✓ uzyskaniu oparcia w grupie podobnie pracujących osób
✓ podstawowemu zajęciu się wątkami osobistymi lub problemami organizacyjnymi
związanymi z pracą zawodową
OD UCZESTNIKÓW OCZEKUJE SIĘ:
✓ systematycznej prezentacji swojej pracy
✓ umiejętności konstruktywnego przyjmowania informacji zwrotnych
✓ aktywnego uczestnictwa w zajęciach
W PROGRAMIE:
✓ grupowa superwizja pacjentów
✓ superwizja in vivo pracy terapeutycznej
✓ ćwiczenia warsztatowe
✓ dwie 2,5 dniowe konferencje semestralne: „psychoterapia integratywna i systemowa - teoria
i praktyka”

ORGANIZACJA: Szkolenie składa się z 8 zjazdów jednodniowych i dwu 2,5 dniowych Konferencji
Semestralnych.
Szkolenie kończy się Egzaminem Kompetencyjnym. Uczestnictwo w tym egzaminie jest
niezbędne dla uzyskania zaliczenia PROFI. Celem egzaminu jest czuwanie nad rozwojem
kompetencji psychoterapeuty w trakcie szkolenia. Oceniane są kompetencje osobowościowe
i techniczne w zakresie psychoterapii integratywnej i w psychoterapii systemowej. Każdy
egzaminowany otrzymuje ocenę swoich mocnych i słabych stron i wskazówki do dalszej pracy
nad sobą. Otrzymuje także świadectwo z ilościową oceną poszczególnych kompetencji.
Zdawanie tego egzaminu na odpowiednim poziomie jest jednym z warunków uzyskania

rekomendacji Kolegium Superwizorów dopuszczającego do procedury certyfikacyjnej.
Warunkiem zaliczenia rocznego szkolenia PROFI jest uczestnictwo w końcowym egzaminie
kompetencyjnym, obecność i aktywność na zajęciach superwizyjnych i wywiązanie się ze
zobowiązań finansowych.
Komisja egzaminacyjna: Milena Karlińska-Nehrebecka – przewodnicząca komisji gzaminacyjnej,
Dagmara Kuczyńska-Ginko, Stanisława Kufel.
Konferencje semestralne „Psychoterapia Systemowa – teoria i praktyka“. Ich zasadniczym
celem jest zapoznawanie się z aktualnym rozwojem psychoterapii i pogłębienie znajomości
metodologii psychoterapii integratywnej systemowej. Przewidywane są także zagadnienia,
i formy wynikające z bieżących potrzeb szkoleniowych i rozwoju badań nad psychoterapią
systemową. W konferencji obligatoryjnie uczestniczą wszyscy studenci PROFI i Studium
Psychoterapii.
DLA KOGO JEST SZKOLENIE PROFI:
Szkolenie przewidziane jest dla absolwentów Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie
Psychoterapii Integratywnej, zainteresowanych uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Certyfikatu Psychoterapeuty
lub Certyfikatu Superwizora oraz kontynuacją rozwoju zawodowego.
PROWADZENIE:
mgr MILENA KARLIŃSKA-NEHREBECKA - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii,
certyfikowana przez European Association for Psychotherapy i SP PTP. Psycholog kliniczny. Prezes
i współzałożyciel Polskiej Federacji Psychoterapii. Narodowy Delegat Polski w European Association for
Psychotherapy. Członek
Society for Psychotherapy
Research. Członek zespołu redakcyjnego
International Journal of Psychotherapy. Członek Scientific Commitee European Association for
Psychotherapy. Współzałożyciel i inicjator Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Kieruje
kształceniem podyplomowym w psychoterapii w Instytucie.
mgr STANISŁAWA KUFEL - certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy
i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Certyfikowany Superwizor Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Psycholog
kliniczny. Ma rozległe doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi, wcześniej kierowała oddziałem
detoksykacji w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Specjalizuje się w diagnozie
nozologicznej. Jest nauczycielem, superwizorem i opiekunem stażu 4-letniego Studium Psychoterapii
Integratywnej.
lek.med. DAGMARA KUCZYŃSKA-GINKO – psychoterapeuta i superwizor certyfikowany przez Polskie
Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, ma też certyfikat psychoterapeuty European
Association for Psychotherapy (EAP). Superwizor Certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii.
Lekarz. Absolwent Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Twórca
autorskich programów szkoleniowych. Jest nauczycielem i superwizorem 4-letniego Studium
Psychoterapii Integratywnej. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń jedzenia i zaburzeń osobowości.
Poetka i artysta-grafik, prowadzi także prywatną praktykę.

MIEJSCE : Kraków, ul. Pod Skałą 9
CZAS ZAJĘĆ: Zjazdy organizowane będą w weekendy (sobota/ niedziela), , w godz. 9-17

