
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Kierownika KRAK-UZ z dn. 14.04.2020r. 

 

Z dniem 14.04.2020 r. wprowadza się regulamin egzaminu wewnętrznego (załącznik do 

zarządzenia), który obowiązuje w ramach takich okoliczności zewnętrznych dla terminu 

egzaminu KRAK-UZ, które uniemożliwiają lub poważnie ograniczają przeprowadzenie go w 

formie bezpośredniej, gdyż naraziłoby to osoby w nim uczestniczące (np. w okolicznościach 

stanu epidemii). W sytuacji braku okoliczności o których mowa, egzamin będzie przeprowadzony 

w oparciu o dotychczasowe standardy i regulamin. Decyzja o przeprowadzeniu egzaminu w 

zdalnej formie będzie podjęta przez kierownika KRAK-UZ i podana do wiadomości uczestników 

danej edycji szkolenia nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu. Po tym terminie 

wymagania dotyczące egzaminu praktycznego nie mogą ulec zmianie nawet w okolicznościach 

ustąpienia zaistniałych ograniczeń.  
 

 

 

 

Agnieszka Litwa-Janowska 

 

Kierownik KRAK-UZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EGZAMIN WEWNĘTRZNY 

REGULAMIN W OKOLICZNOŚCIACH ZDALNEJ FORMUŁY 

  

1. Egzamin zawiera część praktyczną i część teoretyczną. 

2. Podstawą do dopuszczenia do egzaminu jest zrealizowanie wszystkich wymaganych zadań w trakcie 

szkolenia, potwierdzone przez opiekuna. 

3. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku w obu jego częściach.  

4. Część teoretyczna obejmie pisemny zestaw 20 pytań z wymaganego zakresu wiedzy, przygotowanych 

przez zespół kierowniczy. Na każde z pytań będą podane 4/odpowiedzi w formie zamkniętej, do        

wyboru jednej prawdziwej zdaniem uczestnika. Zaliczenie egzaminu teoretycznego będzie wymagało 

minimum 70% prawidłowych odpowiedzi (tj. co najmniej 14). Test będzie udostępniony osobom 

egzaminowanym i rozwiązywany poprzez zaszyfrowane formularze w formie zdalnej. 
5. Część praktyczna będzie wymagała od uczestnika:  

-opracowania maksymalnie 2 stronicowego streszczenia swojej pracy z prowadzonym w ramach 

procesu szkolenia pacjentem (uzależnionym lub współuzależnionym przez osobę w ścieżce specjalisty 

psychoterapii uzależnień lub z pacjentem uzależnionym przez osobę w ścieżce instruktora),  
- dostarczenia wyżej wymienionego streszczenia (zapisanego w PDF) na adres mailowy KRAK-UZ 

kierownikowi szkoły najpóźniej na 7 dni przed egzaminem,  

- indywidualnego przedstawienia i obrony pracy przez osobę egzaminowaną, za pośrednictwem 

zdalnej platformy komunikacji określonej przez kierownika szkolenia, przed dwuosobową komisją 

powołaną przez kierownika szkoły,  

- ocenie egzaminatorów będzie poddane- rozumienie problemów pacjenta, dobór metod i technik 

pracy z pacjentem oraz rozumienie relacji. 
6. O wyniku egzaminu egzaminowany zostanie poinformowany niezwłocznie po jego ukończeniu i 

uzgodnieniu oceny przez kierownictwo szkolenia.  

7. Ocena końcowa egzaminu wewnętrznego (wynik pozytywny lub negatywny) będzie wiązać się z       

zaliczeniem, które opisowo zostanie określone jako ukończenie szkoły lub ukończenie szkoły z         

wyróżnieniem, w sytuacji pozytywnego zaliczenia obu części egzaminu i zaprezentowanie sowich 

umiejętności na poziomie powyżej standardowych wymagań w przedmiotowym szkoleniu                

(wyróżnienie przyznaje zespół kierowniczy KRAK-UZ). 

8. Nie zaliczenie egzaminu lub jego części, oznacza, że uczestnik szkolenia może ponownie wziąć w nim 

udział w wyznaczonym dodatkowym terminie lub otrzymać zaświadczenie szkoły o zrealizowaniu 

całości zajęć bez pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego.  

9. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu całościowego szkolenia KRAK-UZ będzie: 

- obecność. 

- zaliczenie przez opiekuna realizacji zadań związanych z warunkami szkolenia, a w tym oddanie 

wszystkich wymaganych prac semestralnych. 

- zaliczenie egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.  
 

Agnieszka Litwa-Janowska 

Kierownik KRAK-UZ 

 


