Regulamin
CERTYFIKATU
SEKSUOLOGA KLINICZNEGO
nadawanego przez

Polskie Towarzystwo
Seksuologiczne
(zatwierdzony na posiedzeniu ZG PTS w dniu 13 maja 2011)

********************************************************
Dodatkowych informacji na temat zasad uzyskiwania CERTYFIKATU SEKSUOLOGA
KLINICZNEGO udzielają:
1. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
prof. dr. hab. Maria Beisert,
tel. 602 618 610
60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89
e-mail: beisert@amu.edu.pl
2. Sekretarz Zarządu Głównego PTS
mgr Andrzej Ballaun
tel. 0-22/664
60131853278 79
e-mail: aballaun@post.pl
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I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. CERTYFIKAT SEKSUOLOGA KLINICZNEGO może być nadany członkowi
Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, który jest lekarzem lub psychologiem
- a w szczególnych przypadkach innej osobie z wyższym wykształceniem - przez
Zarząd Główny tego Towarzystwa, po dopełnieniu warunków określonych
niniejszym regulaminem.
2. Warunkiem uzyskania CERTYFIKATU SEKSUOLOGA KLINICZNEGO jest:
2.1. udokumentowana działalność kliniczna w ostatnich trzech latach związana z
problematyką seksuologiczną (ocenę, czy działalność ta spełnia wymagania
przeprowadza superwizor – patron, por. PROCEDURA pkt. 1)
2.2. uzyskanie przez kandydata 1500 punktów, w tym 1000 punktów
obowiązkowych dla wszystkich kandydatów i 500 punktów dodatkowych,
zebranych przez kandydata w sposób określony poniżej
2.3. . uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiegio Towarzystwa
Psychologicznego, Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiegio Towarzystwa
Psychiatrycznego lub Certyfikatu Terapeuty Poznaewczo-Behawioralnego
albo ukończenie przynajmniej połowy cyklu szkolenie przygotowującego do
uzyskania wymienionych certyfikatów (warunki uzyskania certyfikatów
dostępne sa na stronach internetowych towarzystw)
2.4. zdanie egzaminu końcowego przed Komisją powołaną przez ZG PTS
(zakres materiału obowiązujący na tym egzaminie oraz jego formę ureguluje
oddzielne postanowienie ZG PTS.
3. Punkty obowiązkowe dla każdego kandydata (1000 pkt.) muszą być uzyskane
poprzez:
3.1. ukończenie przez kandydata co najmniej 100 godzin psychoterapii własnej u
psychoterapeuty rekomendowanego przez PTS (lista rekomendowanych do
tego celu psychoterapeutów będzie dostępna u superwizorów). Za
ukończenie takiej psychoterapii kandydat otrzymuje 350 pkt.
3.2. zaliczenie ogółem 100 godzin superwizji u minimum trzech różnych
superwizorów z listy PTS (w tym minimum 50 godzin superwizji
indywidualnej). Za każdą superwizję kandydat otrzymuje 3 pkt. (łącznie – 300
pkt.). U dwóch z tych trzech superwizorów kandydat musi odbyć minimum po
30 godzin superwizji, a u swojego superwizora patrona 40. (regulamin
odbywania superwizji ureguluje oddzielne postanowienie ZG PTS, które
będzie rozesłane do superwizorów).
3.3. zaliczenie 100 godzin kwalifikowanych szkoleń seksuologicznych
realizowanych w formie studiów podyplomowych, kursów, cyklów wykładów,
warsztatów itp. (za kwalifikowane szkolenie seksuologiczne uważa się
szkolenia organizowane przez Zakład Seksuologii i Patologii Więzi
Międzyludzkich CMKP, Instytut Seksuologii PTS oraz superwizorów PTS. W

2

szczególnych przypadkach mogą to być inne osoby lub instytucje mające
rekomendację ZG PTS) – za każdą godzinę szkolenia kandydat otrzymuje 1
pkt. – razem 100 pkt.
3.4. udział w trzech kwalifikowanych krajowych konferencjach seksuologicznych
(za konferencje kwalifikowane uważa się takie konferencje naukowe, które
organizowane są przez PTS a także inne ogólnopolskie konferencje
seksuologiczne zorganizowane przez superwizora PTS lub rekomendowane
przez ZG PTS) – za udział w każdej konferencji kandydat otrzymuje 15 pkt.
(łącznie 45 pkt.)
3.5. wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat) na jednej kwalifikowanej krajowej
konferencji seksuologicznej – za takie wystąpienie kandydat otrzymuje 40 pkt.
3.6. odbycie dwóch czterotygodniowych staży, po jednym:
1/. w poradni małżeńskiej (lub innej placówce o zbliżonym profilu pod
warunkiem, że jest ona kierowana przez superwizora PTS),
2/. w poradni lub na oddziale do wyboru: psychiatrycznym, leczenia nerwic
lub leczenia uzależnień. Za każdy staż kandydat otrzymuje 75 pkt. (łącznie
150 pkt.)
3.7. udokumentowane przeprowadzenie 45 godzin wykładów, lekcji lub
pogadanek w zakresie problematyki seksuologicznej dla dzieci, młodzieży lub
dorosłych. (za tę działalność kandydat otrzymuje łącznie 15 pkt.).
4. Punkty dodatkowe obowiązujące przy postępowaniu (500 pkt.) kandydat
może zgromadzić poprzez:
4.1. udział w międzynarodowych konferencjach seksuologicznych (20 pkt.)
4.2. udział w kwalifikowanych (por. pkt. 3) ogólnopolskich konferencjach
seksuologicznych (15 pkt.)
4.3. wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat)
międzynarodowej konferencji seksuologicznej (65 pkt.)

przedstawione

na

4.4. wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat) przedstawione na ogólnopolskiej
konferencji seksuologicznej (40 pkt.)
4.5. wydanie własnego autorstwa lub redakcja książki naukowej w zakresie
seksuologii (350 pkt.)
4.6. wydanie własnego autorstwa lub redakcja książki popularno-naukowej w
zakresie seksuologii (200 pkt.)
4.7. propagowanie wiedzy seksuologicznej poprzez artykuł naukowy lub rozdział
w naukowej pracy zbiorowej, zamieszczony w wydawnictwie zagranicznym
(65 pkt.)
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4.8. propagowanie wiedzy seksuologicznej poprzez artykuł naukowy lub rozdział
w naukowej pracy zbiorowej, zamieszczony w wydawnictwie krajowym (40
pkt.)
4.9. propagowanie wiedzy seksuologicznej poprzez artykuł popularno - naukowy,
felieton, udział w programie radiowym lub telewizyjnym (15 pkt.)
4.10.
propagowanie wiedzy seksuologicznej poprzez wykłady, referaty,
lekcje, pogadanki, organizację warsztatów lub innych form szkoleń (1 pkt. za
3 godz. dydaktyczne)
4.11.
zaliczenie dodatkowych kwalifikowanych szkoleń seksuologicznych
(por. pkt. 3) realizowanych w formie studiów podyplomowych, kursów, cyklów
wykładów, warsztatów itp. (1 pkt. za 1 godz. szkolenia)
4.12.
odbycie dodatkowych superwizji (maksymalnie dwudziestu) u innych
superwizorów, niż superwizje odbyte w celu zgromadzenia punktów
obowiązkowych (5 pkt. za każdą dodatkową superwizję
4.13.
ukończenie pracy doktorskiej w zakresie problematyki seksuologicznej,
której promotorem lub jednym z recenzentów był superwizor PTS (400 pkt.)
4.14.
ukończenie
pracy
habilitacyjnej
w
zakresie
problematyki
seksuologicznej, której jednym z recenzentów był superwizor PTS (1000
pkt.). UWAGA: Na wniosek Rady Naukowej Instytutu Seksuologii PTS można
odstąpić w uzasadnionych przypadkach od wymogu składania przez
kandydata egzaminu końcowego z seksuologii, o ile kandydat jest członkiem
PTS i prowadzi od minimum trzech lat działalność kliniczną w zakresie
seksuologii. Decyzję w tej sprawie podejmuje ZG PTS.
4.15.
uzyskanie certyfikatu edukatora seksualnego w innym Towarzystwie
Naukowym - po akceptacji tego dokumentu (na wniosek superwizora –
patrona) przez ZG PTS (150 pkt.)
4.16.
uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty w innym Towarzystwie
Naukowym - po akceptacji tego dokumentu (na wniosek superwizora –
patrona) przez ZG PTS (300 pkt.).

II. PROCEDURA
1. Kandydat ubiegający się o CERTYFIKAT SEKSUOLOGA KLINICZNEGO zgłasza
się do wybranego przez siebie superwizora PTS z wnioskiem o objęcie
patronatem jego postępowania kwalifikacyjnego.
2. Po zgromadzeniu pierwszych 250 punktów kandydat składa do ZG PTS wniosek
(wraz z dokumentami potwierdzającymi dopełnienie warunków wstępnych) o
rejestrację wszczętego postępowania kwalifikacyjnego. Wniosek ten powinien być
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zaopatrzony w poparcie superwizora, który wyraził zgodę na objęcie funkcji
patrona tego kandydata.
3. Po zgromadzeniu przez kandydata zgodnie z niniejszym regulaminem 1500
punktów (w tym 1000 obowiązkowych) składa on potwierdzony przez superwizora
– patrona wniosek o dopuszczenie do komisyjnego egzaminu końcowego. Do
wniosku należy dołączyć pełną dokumentację potwierdzającą uzyskane punkty.
4. Upoważniony przedstawiciel ZG PTS, po sprawdzeniu prawidłowości
dostarczonej dokumentacji, w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną określa
termin egzaminu końcowego.
5. Komisja Egzaminacyjna również sprawdza prawidłowość dostarczonej
dokumentacji, przeprowadza egzamin końcowy i w przypadku prawidłowego
dopełnienia wszystkich elementów określonych niniejszym regulaminem
wnioskuje do ZG PTS o nadanie absolwentowi CERTYFIKATU SEKSUOLOGA
KLINICZNEGO na pięć lat.
6. Po podjęciu przez ZG PTS pozytywnej decyzji ustalany jest termin uroczystego
wręczenia CERTYFIKATU SEKSUOLOGA KLINICZNEGO.
7. Przedłużenie ważności CERTYFIKATU SEKSUOLOGA KLINICZNEGO na
kolejne pięć lat dokonuje ZG PTS na wniosek osoby zainteresowanej po
spełnieniu przez nią określonych warunków (Warunki te określi Walne
Zgromadzenie Członków PTS).
8. ZG PTS w uzasadnionych przypadkach wstrzymuje postępowanie dotyczące
nadania lub przedłużenia CERTYFIKATU SEKSUOLOGA KLINICZNEGO albo
odmawia nadania lub przedłużenia tego CERTYFIKATU, jeśli wobec osoby
ubiegającej się istnieją zastrzeżenia natury moralnej, wykonuje ona
nieprawidłowo swoje obowiązki zawodowe, toczy się wobec niej postępowanie
dyscyplinarne, karne lub inne. Decyzja nie wymaga uzasadnienia na piśmie.

III. OPŁATY
Kandydat jest zobowiązany do wniesienia na konto PTS następujących opłat w
ramach postępowania kwalifikacyjnego zmierzającego do uzyskania CERTYFIKATU
SEKSUOLOGA KLINICZNEGO:
1. Opłata rejestracyjna wnoszona wraz z wnioskiem (por. PROCEDURA pkt.2)
wynosi 200,- zł.
2. Opłata za końcowy egzamin kwalifikacyjny i każdy ewentualny egzamin
poprawkowy (por. PROCEDURA pkt. 3) wynosi 1000,- zł.
3. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne i wydanie lub odmowę wydania
CERTYFIKATU SEKSUOLOGA KLINICZNEGO (por. PROCEDURA pkt. 5 i 8)
wynosi 800,- zł.
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4. Opłata za superwizje jest określana przez poszczególnych superwizorów.
5. Opłata za przedłużenie lub odmowę przedłużenia ważności CERTYFIKATU
SEKSUOLOGA KLINICZNEGO (por. PROCEDURA pkt. 7 i 8) wynosi 600,- zł.
6. Opłaty za udział w konferencjach naukowych i szkoleniach określane są przez
organizatorów.
7. Wysokość wyżej wymienionych opłat będzie podlegała rewaloryzacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin odbywania superwizji i zakres materiału obowiązującego przy
egzaminie końcowym ustalone zostaną odrębną uchwałą ZG PTS i podane do
wiadomości zainteresowanych.
2. Lista rekomendowanych przez ZG PTS psychoterapeutów przeprowadzających
psychoterapię własną kandydata do CERTYFIKATU będzie podana oddzielnie.
Lista ta będzie systematycznie uaktualniana.
3. Obowiązujący wzór CERTYFIKATU SEKSUOLOGA KLINICZNEGO ustalony
zostanie odrębną uchwałą ZG PTS.
4. Osobom, którym zostanie odmówione przyznanie lub przedłużenie
CERTYFIKATU SEKSUOLOGA KLINICZNEGO przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia PTS. Odwołanie powinno być złożone u Prezesa PTS w
terminie 14 dni a przedstawione zostanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
członków PTS. Decyzja Walnego Zgromadzenia PTS jest ostateczna.
5. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zatwierdzenia przez ZG
PTS.
Zarząd Główny PTS

UWAGA

Niniejszy regulamin będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2012 r.
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