ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE TERAPII SCURTE ŞI
CONSULTANŢĂ ORIENTATĂ PE RESURSE ŞI SOLUŢII

Adresă: OP 30 CP 52 Sector 2, Bucuresti
Cont IBAN: RO68 BTRL 0430 1205 E282 44XX
Banca Transilvania
Cod Fiscal: 19248644
Telefon: 0721.342.311 e-mail: info@terapiiscurte.org

DESCOPERIM POSIBILITĂŢI, CONSTRUIM SOLUŢII.

Costurile modulelor de formare:
Pentru un modul de formare: cu plata individuală (persoană fizică, Cabinet Individual de
Psihologie, Societate Civilă Profesională de Psihologie) 550 lei, pentru plata instituțională
(persoană juridică firmă/ong) 650 lei, pentru modulele de formare cu formatori romani. Pentru
modulele cu formatorii străini se percepe o taxa suplimentară de regulă de 50 lei.
Preţurile precizate sunt cele fără discount şi dacă este cazul sunt înlocuite de preţul special din
oferte.
Pentru a ușura planificarea și efortul financiar al cursanților este recomandată stabilirea unui
regim de plată lunară fixă, la o dată fixă a lunii.
Calendarul cursului de formare:
Calendarul pentru primele 5 module de formare desfășurate până în vara 2016 sunt prezentate
mai jos:
m01 - 19-20 mar 2016
m02 - 09-10 apr 2016
m03 - 14-15 mai 2016
m04 - 04-05 iun 2016
m05 - 02-03 iul 2016
Rezervați-vă din timp datele de mai sus pentru a putea participa la toate modulele!
Calendarul continuării cursurilor în 2016-2017 va fi comunicat cursanților cel târziu în apr 2016.
Alte cerințe pentru finalizarea programului de formare:
Pe toată durata derulării formării pentru obținerea atestatelor în regim de supervizare, se acceptă,
indiferent de circumstanțe, absența de la maximum 2 module, care vor fi recuperate ulterior.
În această situație, costurile modulelor absentate se achită integral la momentul în care ele erau
programate inițial și se recuperează fiecare modul ratat în prima lui resusținere.
Programul cursului de formare:
Modulele de formare prin participarea directă, față către față și/sau online, se desfășoară de
regulă în week-end și accesarea online de resurse video, audio și text (unde este cazul) se
desfășoară de regulă în timpul săptămânii de lucru. În week-end-uri cursurile se desfășoară de
regulă începând cu ora 9 a.m.
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Împărțirea pe zile pentru dozarea efortului se negociază împreună cu participanții, pentru un
rezultat optim.
Locul de desfășurare:
Fiecare modul se desfășoară în spații de training dedicate situate în zona centrală a Bucureștiului
(Piața Victoriei, Gara de Nord, etc.). Locația va fi comunicat participanților direcți prin e-mail/sms
înainte de fiecare modul.
În cazul participării mediată tehnologic (online, videoconferință etc.) detaliile vor fi anunțate celor
înscriși în timp util.

Pentru orice alte informații și clarificări: terapii.scurte@gmail.com sau
trimiteţi SMS la telefon: 0721 342 311 şi vă contactăm noi.
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