Województwo lubelskie
Konsultant Wojewódzki
prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud
Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Katedry i Kliniki Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Adres: Zakład Psychologii Klinicznej UM w Lublinie ul. Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,
tel. 81-72-44-327.
Katedra i Klinika Kardiologii UM w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-093 Lublin,
tel. 81-72-44-327.
Codziennie od godz. 8.30 do 14.00 prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud jest
dostępna pod w/w numerem telefonu.
Konsultacje i spotkania z osobami zainteresowanymi odbywają się po telefonicznym
ustaleniu terminu spotkania.

W województwie lubelskim posiadamy dwa ośrodki akredytowane do
prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej są to:

Zakład Psychologii Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Al. Racławickie1, 20-059 Lublin , tel. 81-72-44-327.
Osobą koordynującą szkolenie jest prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud.
Prowadzeniem dokumentacji osób szkolących się i organizacją kursów i szkoleń
zajmuje się Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Dom Studenta Nr 3), 20-093 Lublin tel. 81- 448-51-23.
Osobą bezpośrednio odpowiedzialna za organizację (w Ośrodku Kształcenia UM w
Lublinie) jest pani mgr Ewa Pawlikowska tel. 81-448-51-23.
Zakład Psychologii Klinicznej UM w Lublinie dnia 8 marca 2012 roku uzyskał
30 miejsc specjalizacyjnych. Wszystkie miejsca zostały obsadzone.
Od 15 maja 2013 roku rozpoczęliśmy prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego.
Dnia

15 września 2015 roku został zakończony dwuletni blok podstawowy kształcenia

specjalizacyjnego. Wszystkie osoby kształcące się zaliczyły wymagane programem
kształcenia specjalizacyjnego kursy i staże kliniczne.

Aktualnie rozpoczynamy kształcenie w blokach szczegółowy tj. psychologii klinicznej
zaburzeń psychicznych, psychologii chorego somatycznie – psychosomatyka, psychologii
klinicznej dzieci i młodzieży, neuropsychologii.
Jeśli nic nie zakłóci przebiegu kształcenia,

planowy termin jego zakończenia to

15 maja 2017 roku.
Nowy nabór planowany jest w marcu 2017 roku.

Drugim ośrodkiem kształcącym w dziedzinie psychologii klinicznej jest:
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin
Prowadzeniem dokumentacji osób szkolących się, organizacją kursów i szkoleń
zajmuje się Dział Kadr SPZOZ Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin.
Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za sprawy organizacyjne jest mgr Magdalena
Hałas kierownik działu Kadr tel. 81-72-86-418.
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego w 2012 roku uzyskał
25 miejsc specjalizacyjnych. Wszystkie miejsca zostały obsadzone.
Kształcenie specjalizacyjne prowadzone jest we współpracy z Wyższą Szkołą
Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin,
tel. 81-749-17-70, 81-749-17-77.
Kształcenie specjalizacyjne zostało rozpoczęte w grudniu 2013 roku. Dnia 17 grudnia
2015 roku zostanie zakończony dwuletni blok podstawowy kształcenia specjalizacyjnego.
W styczniu 2016 roku rozpocznie się kształcenie w zakresie bloku szczegółowego.
W drugim półroczu 2017 roku planowany jest termin zakończenia kształcenia w zakresie
bloku szczegółowego.
W listopadzie lub grudniu 2017 roku planowany jest nowy nabór kandydatów
ubiegających się o rozpoczęcie
klinicznej.

kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii

