
 

Egzaminy certyfikacyjne dla uczestników starej ścieżki PARPA 

sesja JESIEŃ 2022 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-16 listopada miała miejsce sesja egzaminacyjna dla 

kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydatów na instruktorów 

terapii uzależnień, którzy uczestniczyli w szkoleniu w ramach starej ścieżki certyfikacyjnej 

PARPA. Poniżej przedstawiamy dane statystyczne dotyczące sesji. 

 

Sesja jesienna (czterdziesta szósta): 

1.Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyło 91 osób (81 osób starało się o tytuł 

specjalisty, 10 o tytuł instruktora).  

2. Do obrony nie zostały dopuszczone prace od 14 osób.  

3. Wśród złożonych prac nie wykryto żadnego przypadku plagiatu.  

W rezultacie po tej sesji do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyły 62 osoby, 

do grona instruktorów terapii uzależnień dołączyło 10 osób. 

 

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień 

serdecznie gratulujemy!  

 

W chwili obecnej mamy już 2832 certyfikowanych osób, w tym 2350 z nich posiada tytuł 

specjalisty psychoterapii uzależnień, a 482 z nich posiada tytuł instruktora terapii uzależnień. 

 

Korzystając z okazji przypominamy Państwu, że do egzaminu można przystępować bez 

ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty 

psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Sesje egzaminacyjne dla 

uczestników starej ścieżki szkoleniowej PARPA będą przeprowadzanie przez KCPU do 

końca 2024 roku. Osoby, które będą do nich przystępować zapraszamy do lektury informatora 

dla osób przystępujących do egzaminu, zawiera on ważne wytyczne na temat konstrukcji 

pracy egzaminacyjnej oraz informacje na temat trybu składania wniosków o przystąpienie do 

egzaminu. Informator znajduje się na stronie internetowej www.parpa.pl w dziale 

Certyfikacja terapeutów – Egzaminy certyfikacyjne. 

 

Przypominamy również, że niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy 

podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach 

kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno 

http://www.parpa.pl/


korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie nadesłane prace 

analizowane są pod kątem podobieństwa do innych prac przy pomocy specjalistycznego 

programu.  

 

Podczas części ustnej egzaminu komisja skupia się głównie na pracy terapeutycznej 

zaprezentowanej przez kandydata, pyta o zastosowane interwencje, o kryteria ich doboru, a 

także o to jak kandydat rozumie pacjenta, jego funkcjonowanie, reakcje na działania 

terapeuty. 

 

 

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W ROKU 2023 

Sesja wiosenna: 

1. Termin nadsyłania prac egzaminacyjnych: 8 lutego 2023 roku 

2. Termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych: 7 marca 2023 roku 

3. Termin egzaminu ustnego: 3-4-5-6 kwietnia 2023 roku 

Sesja jesienna: 

1. Termin nadsyłania prac egzaminacyjnych: 4 września 2023 roku 

2. Termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych: 3 października 2023 roku 

3. Termin egzaminu ustnego: 6-7-8-9 listopada 2023 roku 

 
 


