CURS LICENTIERE COGNIKIT
Grup ținta

Psihologi. Consilieri școlari

Beneﬁcii

Dobândirea cunoștințelor teoretice și practice
pentru utilizarea platformei CogniKit Oferirea a
250 de credite pentru utilizarea CogniKit pe
anul 2022. Dacă sunt folosite pentru a presta
serviciile oferite de CogniKit, creditele asigură
recuperarea integrală a costului cursului.

Mod de
desfășurare

6 ore de curs online 6 ore de activități practice
și studiu individual. Acestea includ 1,5 ore de
Q&A, sub formă de webinar.

Locație

Online

Credite

250 de credite pentru utilizarea CogniKit pe
anul 2022

Descriere
Cursul începe la data de 13 decembrie, la ora 9:00. Perioada de înscriere: 22
noiembrie - 10 decembrie 2021 CogniKit este o platformă online, dezvoltată de
Cognitrom și UBB unde specialiștii (psihologi, consilieri școlari) găsesc toate instrumentele
esențiale pentru evaluare și intervenție la copii și adolescenți (vezi video de prezentare).
Cursul are ca scop:
dobândirea cunoștințelor teoretice și practice pentru utilizarea platformei CogniKit
licențierea persoanei care a absolvit cursul
oferirea a 250 de credite pentru utilizarea CogniKit pe anul 2022. Dacă sunt folosite
pentru a presta serviciile oferite de CogniKit, creditele asigură recuperarea integrală a
costului cursului.
Formatori: prof. dr. Mircea Miclea, psih. Anca Miron, psih. Monica Buta, psih. Diana
Negrean, psih.- cercet. Liviu Crișan, Pentru informații suplimentare, ne puteți
contacta la: oﬃce@cognitrom.ro contact@cognikit.ro tel: 0749122603

Înscriere
Persoana ﬁzica / Persoana juridica

Formular persoana ﬁzica

Denumire curs*
Licentiere Cognikit ▼

Nume și Prenume*

CNP*

Adresa de facturare (domiciliu)*

Adresa de corespondență

Telefon*

Persoana de contact

Adresa ta de email*

Atașare document doveditor calitate psiholog*

Modalitate de plată
integral rate
Mă înscriu

Formular persoana juridica
Denumire curs*
Licentiere Cognikit ▼

Nume companie*

Adresa de sediu (facturare)*

Adresa de corespondență

Adresa de email*

Telefon*

CIF*

Nr. Reg. Com.*

Reprezentant legal si functia*

Cont bancar

Nume psiholog*

CNP psiholog*

Atașare document doveditor calitate psiholog*

Modalitate de plată
integral rate
Mă înscriu

Sunt Interesat
Denumire curs*
Licentiere Cognikit ▼

Numele tău (obligatoriu)

Adresa ta de email (obligatoriu)

Subiect

Mesajul tău
Trimite

Tarife
1000 lei pentru persoane ﬁzice/cabinete individuale de psihologie
1500 lei pentru instituții (per persoană). Pentru mai multe persoane prețul este negociabil.
Tarifele includ cele 250 de credite care, dacă sunt utilizate pentru prestarea de servicii
permit recuperarea integrală a costurilor cursului.
Tarif diferențiat: 800 lei. Tariful diferențiat se aplică clienților Cognitrom care au
achiziționat deja următoarele produse: PEDa sau PEDb, Nepsy, PEDonline, CCPoﬄine.
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la:
oﬃce@cognitrom.ro
contact@cognikit.ro
tel: 0749122603

Produse similare

Curs instruire
PEDonline

Metode de evaluare
psihologică
HR Expert:
(computerizată) a
Construirea
copiilor şi
propriului
adolescenților
Assessment Centre (ECCA)
în organizație

Metode online de
prevenție și
psihoterapie a
anxietății

HR Expert:
Dezvoltarea
abilităților de
susținere a unui
training

