Curs licențiere DEPRETER – Terapia
științiﬁcă a depresiei
Grup țintă

Mod de
desfășurare

psihologi sau psihopedagogi cu diplomă de
licență; rezidenți în psihiatrie, medici psihiatri
Cursul se va desfăşura în format blended
learning: 4 ore față-în-față, 2 ore consultație
online (opțională) și studiu individual în
platformă (e-learning și practică);

Locație

Cluj-Napoca, București, Iași și online (Cursul se
poate desfăşura şi în alte locaţii din ţară, cu
condiţia formării unei grupe de cel puţin 25
persoane)

Credite

18 de credite de la Colegiul Psihologilor din
România

Descriere
Denumire curs: Terapia depresiei în secolul 21. Noi proceduri și tehnologii: Depreter
Absolvenții cursului primesc licența de utilizare a Platformei DEPRETER
(www.depreter.ro) în practica lor profesională. Platforma oferă acces la instrumente de
evaluare și tratament pentru depresie și probleme asociate, screening online, diagnostic și
monitorizare, resurse de specialitate, ședințe online de psihoterapie, forum cu specialiști și
alte facilități. Consultați paginile DEPRETER pentru mai multe informații:
Servicii pentru psihoterapeuți
Scenarii de utilizare pentru psihoterapeuți
CURSURI: locații, înscriere, tarife
BENEFICII CURSANT
cunoștințe „la zi” despre terapia științiﬁcă a depresiei și noile tehnologii terapeutice
(e-therapy);
340 credite de utilizare Depreter, incluse în prețul cursului, acoperind:
100 credite – abonamentul de utilizare a platformei timp de 1 an;
120 credite – utilizabile pe perioada cursului pentru a practica cele învățate
(pachet evaluare si tratament pentru un pacient);
120 credite – utilizabile dupa absolvirea cursului pentru lucrul cu un pacient
(pachet evaluare si tratament);
licență de utilizare a platformei, pe care o primește cursantul, valabilă pe perioadă

nedeterminată;
18 credite CPR de formare continuă (cursul a fost acreditat CPR).

Inscriere
ELIGIBILITATE: Se pot înscrie la curs:
psihologi sau psihopedagogi cu diplomă de licență
rezidenți în psihiatrie, medici psihiatri

Înscrierile se fac astfel:
1.
2.
3.
4.

Creați un cont gratuit de psihoterapeut pe platforma DEPRETER (creare cont).
Accesați contul creat, iar pe prima pagina click pe butonul LICENȚIERE
Veți completa un formular cu date necesare pentru înscriere
După înscriere, primiți pe mail informațiile necesare pentru plată.

Cursuri planiﬁcate: (găsiți lista actualizată pe DEPRETER.ro/Cursuri)
Bucuresti – 28 septembrie 2019
Iasi – 12 octombrie 2019
Cluj-Napoca – 19 octombrie 2019

Tarif
Tariful întreg pentru cursul DEPRETER este: 500 RON (include TVA)
În funcție de perioada înscrierii, participanții pot beneﬁcia de un tarif promoțional ->
consultați pagina: depreter.ro/cursuri

Persoanele interesate de curs sunt rugate să achite după înscrierea la curs. Conﬁrmarea
înscrierii constă într-un email trimis de echipa noastră în care sunt comunicate și
informațiile de plată. Cursul poate ﬁ achitat doar integral, prin plata online cu cardul sau
prin transfer bancar.

Produse similare

Curs instruire
PEDonline

Metode de evaluare
psihologică
(computerizată) a
copiilor şi
adolescenților
(ECCA)

HR Expert:
Dezvoltarea
abilităților de
susținere a unui
training

Metode online de
prevenție și
psihoterapie a
anxietății

HR Expert:
Construirea
propriului
Assessment Centre
în organizație

