
Kandydaci na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydaci na 

instruktorów terapii uzależnień, 

którzy zgłosili się do sesji egzaminacyjnej planowanej na 12-13-14 kwietnia 2021 roku 

proszeni są o sprawdzenie, na której z poniżej zamieszczonych list znajduje się przyznany im 

kod identyfikacyjny. 

 

=================================================================== 

1. LISTA KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH OSÓB, KTÓRYCH PRACE ZOSTAŁY 

DOPUSZCZONE DO NAJBLIŻSZEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ: 

 

0421/01 0421/21 0421/40 

0421/02 0421/22 0421/41 

0421/03 0421/23 0421/42 

0421/04 0421/24 0421/43 

0421/06 0421/25 0421/44 

0421/08 0421/27 0421/46 

0421/10 0421/28 0421/47 

0421/11 0421/29 0421/48 

0421/12 0421/30 0421/49 

0421/13 0421/31 0421/50 

0421/14 0421/32 0421/53 

0421/15 0421/33 0421/54 

0421/16 0421/34 0421/55 

0421/17 0421/35 0421/56 

0421/18 0421/36 0421/58 

0421/19 0421/38 0421/59 

0421/20 0421/39   

 

 

Osoby, których kody identyfikacyjne znajdują się na powyższej liście mogą przystąpić do 

dalszych etapów egzaminu certyfikacyjnego, których kolejność przedstawia się następująco: 

 22 marca – dla chętnych możliwość wykonania próbnego testu wiedzy na platformie 

https://www.testportal.pl/ . Szczegółowe informacje organizacyjne przekazane zostaną 

uczestnikom pocztą elektroniczną. 

 25 marca – obowiązkowy test wiedzy (część pisemna egzaminu) dla wszystkich osób 

dopuszczonych do egzaminu, test zostanie przeprowadzony za pośrednictwem 

platformy https://www.testportal.pl/. Szczegółowe informacje organizacyjne 

przekazane zostaną uczestnikom pocztą elektroniczną. O wyniku testu uczestnik 

informowany jest również pocztą elektroniczną, maksymalnie w ciągu trzech godzin 

po jego wykonaniu. 

https://www.testportal.pl/
https://www.testportal.pl/


 31 marca – dla chętnych możliwość wykonania próbnego połączenia na platformie 

Zoom. Szczegółowe informacje organizacyjne przekazane zostaną uczestnikom pocztą 

elektroniczną. 

 12, 13 i 14 kwietnia – obowiązkowa część ustna egzaminu (obrona złożonego opisu 

przypadku). W obronie uczestniczą tylko osoby, które pozytywnie zaliczyły test 

wiedzy (część pisemną). Obrona odbywa się na platformie Zoom i polega na 

indywidualnym spotkaniu oraz rozmowie kandydata z trzyosobową komisją. 

Kolejność poszczególnych obron w podziale na dni, godziny i komisje opublikowana 

zostanie na stronie internetowej http://www.parpa.pl/ w dziale „Aktualności”, 

natomiast szczegółowe informacje organizacyjne przekazane zostaną uczestnikom 

pocztą elektroniczną. 

 

 

 

 

 

=================================================================== 

2. LISTA KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH OSÓB, KTÓRYCH PRACE  NIE ZOSTAŁY 

DOPUSZCZONE DO NAJBLIŻSZEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ: 

 

0421/05 

0421/07 

0421/09 

0421/26 

0421/37 

0421/45 

0421/51 

0421/52 

0421/57 

 

 

Osoby, których kody identyfikacyjne znajdują się na powyższej liście otrzymają pisemną 

informację o niedopuszczeniu do egzaminu, natomiast w ciągu 30 dni od zapadnięcia decyzji 

(czyli do dnia 15 kwietnia 2021 roku) wysłane zostanie do nich pisemne uzasadnienie –

szczegółowa recenzja odrzuconych prac. Przypominamy, że zgodnie z § 12 pkt 1 Regulaminu 

przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty 

psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień w przypadku nieprzyjęcia pracy 

ponownie przystępując do egzaminu należy złożyć nowy opis pracy z nowym pacjentem. 

http://www.parpa.pl/


=================================================================== 

3. LISTA KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH OSÓB, KTÓRYCH PRACE NIE ZOSTAŁY 

DOPUSZCZONE Z POWODU WYKRYCIA PLAGIATU DO NAJBLIŻSZEJ SESJI 

EGZAMINACYJNEJ: 

 

W bieżącej sesji nie wykryto żadnego przypadku plagiatu wśród złożonych prac. 

 

=================================================================== 

 

 

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z organizacją egzaminu, prosimy o 

kontakt z pracownikiem PARPA pod numerem telefonu 022 25-06-338 w godzinach 9:00-

14:00. 

 


