
 

 

 

 

 

Regulamin konsultacji psychologicznych  

w ramach Programu adaptacyjnego ADAPTER dla studentów AGH 

1. Konsultacje psychologa w ramach Programu adaptacyjnego ADAPTER przeznaczone są 

dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisław Staszica w Krakowie (dalej 

jako AGH).Nie dotyczą doktorantów. 

2. Liczba konsultacji w danym miesiącu jest ograniczona i uzależniona od liczby chętnych. 

3. O przyjęciu na konsultacje decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. W przypadku braku miejsc, student zapisywany jest na listę oczekujących. 

5. Każdy student AGH może skorzystać maksymalnie z 12 konsultacji w ciągu 6 miesięcy 

kalendarzowych liczonych od daty pierwszej konsultacji. Wskazana w poprzednim 

zdaniu liczba konsultacji dotyczy całego okresu współpracy Ośrodka Psychoterapii 

i Neurorehabilitacji SENSUSMED z AGH w ramach programu ADAPTER. 

6. Skorzystanie z 12 konsultacji lub upływ 6 miesięcy, o których mowa w pkt 5 wyczerpuje 

możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji w ramach programu ADAPTER. 

7. Student ostatniego roku studiów w AGH może korzystać z konsultacji psychologa nie 

dłużej, niż do końca miesiąca, w którym obronił pracę dyplomową. 

8. Termin i godzina konsultacji są zaplanowane z góry, w uzgodnieniu ze studentem. 

9. Konsultacja psychologa trwa 50 minut. W przypadku spóźnienia pacjenta na 

wyznaczoną godzinę konsultacji, jej czas nie jest przedłużany. 

10. W przypadku, gdy pacjent nie może pojawić się na konsultacji, ma on obowiązek 

poinformować o tym fakcie najpóźniej 24 godziny przed wizytą, dzwoniąc na jeden 

z numerów recepcji Ośrodka psychoterapii i neurorehabilitacji Sensusmed. 

11. Konsultację można odwołać maksymalnie dwa razy w ciągu 6-miesięcznego okresu, 

o którym mowa w pkt 5. Pacjent, który odwołał więcej niż dwie konsultacje zostaje 

przesunięty na koniec listy oczekujących. 

12. Pacjent ma możliwość zmiany terapeuty maksymalnie 2 razy. 

13. W przypadku konieczności podjęcia się psychoterapii długoterminowej, bądź pomocy 

psychologicznej z większą liczbą sesji, student może ubiegać się o zapomogę na pokrycie 

kosztów terapii, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów AGH. Wniosek 

o przyznanie zapomogi należy złożyć w dziekanacie macierzystego Wydziału. 

 


