KOŃCZENIE SZKOLENIA I PROCEDURY EGZAMINACYJNE
Kurs I: Szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej
(kończące się uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty IGAR).
Egzaminy końcowe w Kursie I odbywają się po złożeniu przez osobę szkolącą się następujących prac:
Praca I. Opis przebiegu długoterminowej psychoterapii indywidualnej
(patrz „Wskazówki dotyczące pisania prac końcowych”, str.15)
Praca II. Opis przebiegu krótkoterminowej psychoterapii grupowej
(patrz „Wskazówki dotyczące pisania prac końcowych”, str.15).
Jeśli grupa prowadzona była w ko-terapii każdy z prowadzących pisze własną pracę końcową.
Złożenie prac I i II oraz odpowiednie rozmowy egzaminacyjne mogą mieć miejsce w różnych
terminach jednak Certyfikat Psychoterapeuty IGAR szkolący się otrzymuje dopiero po pomyślnym
przejściu obu egzaminów.
W Kursie II: Szkolenie w Analizie Grupowe kończące się uzyskaniem Certyfikatu Analityka Grupowego
Szkolący się jest zobowiązany przedstawić pracę opisującą proces psychoterapeutyczny w małej
analitycznej grupie (patrz „Wskazówki dotyczące pisania prac końcowych”, str.15) i obronić ją przed
Komisją Egzaminacyjną. Jeśli grupa prowadzona była w ko-terapii każdy z prowadzących pisze własną
pracę końcową.
Procedura egzaminacyjna
Po ukończeniu wymaganych procesów psychoterapeutycznych kandydat pisze odpowiednie prace
(patrz wyżej) i składa je Komisji Szkoleniowej. Komisja Szkoleniowa przedkłada je recenzentom.
Recenzent, w terminie trzech tygodni od otrzymania pracy informuje osobę aplikującą o tym, czy
dopuszcza pracę do egzaminu. Recenzent może odesłać pracę do ponownego opracowania, podając
powody swojej decyzji. Praca ponownie nadesłana trafi do nowego, wyznaczonego przez Komisję
Szkoleniową, recenzenta.
Egzaminy odbywają się dwa razy w roku dla prac dotyczących psychoterapii indywidualnej i dwa razy
do roku dla prac dotyczących pracy z grupami.
Komisje Egzaminacyjne składają się z psychoterapeutów i analityków grupowych niezaangażowanych
w proces szkolenia kandydatów.
Warunkiem dopuszczenia do każdego z egzaminów końcowych jest:
- odbycie wszystkich przewidzianych programem zajęć
- uregulowanie wszystkich należności względem Instytutu,

- pozytywna opinia odpowiedniego superwizora,
- pozytywna opinia recenzenta pracy zaliczeniowej.
Procedury egzaminacyjna – recenzje i egzaminy końcowe są płatne. W przypadku nie zaliczenia
któregoś egzaminu końcowego kandydat może, po spełnieniu zaleceń Komisji Egzaminacyjnej,
przystąpić do niego ponownie. Zarówno ponowna recenzja jak i egzamin są płatne.
W wyniku pomyślnie zakończonych egzaminów kandydat uzyskuje:
Kurs I: Certyfikat Psychoterapeuty IGAR
Kurs II: Certyfikat Analityka Grupowego
Na wniosek Komisji Szkoleniowej osoby, które uzyskały Certyfikat Analityka Grupowego, decyzją
Zarządu Instytutu zostają przyjęte w poczet Członków Zwyczajnych Instytutu Analizy Grupowej
„Rasztów”.

