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Formularul – Aplicația pentru înscriere  

18 - 20 octombrie 2013 

Data aplicației:____________________________________ 

Numele aplicantului:_________________________________________________________________ 

Adresa:____________________________________________________________________________ 

Oraș:____________________________________________________ Județ:____________________ 

Telefon: ____________________________________ Email: ________________________________ 

Data nașterii:________________________________________Sexul:________Etnia:_____________ 

Aplic pentru cursul de formare continuă din orașul București și voi participa timp de: 

□ 1 zi                                                          □ 2 zile                                             □ 3 zile 

 

 

TRASEU EDUCAȚIONAL 

Absolvent (ă) a Universității:__________________________________________________________ 

Facultatea de:______________________________________________________________________ 

Orașul:__________________________________________________Anul absolvirii:_____________  

 

TRASEU PROFESIONAL 

Angajator actual:____________________________________________________________________ 

Adresa:____________________________________________________________________________ 

De câți ani sunteți angajat(ă):_________________________________________________________ 

Experiența clinică: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Cum ați aflat de workshop? 

 Colegiul Psihologilor din România www.copsi.ro 

Siturile proprii:  

 http://psihoterapiafamiliei.com/ 

 http://psihoterapieintegrativa.wordpress.com/ 
 

Facebook: 

 www.facebook.com/PaginaDePsihologie 

 

 Altele (specificaţi care)___________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Documente de studii și atestate: Vă invităm să ne transmiteți prin e-mail alături de formularul de 

aplicație și fotocopii ale actelor dvs. de identitate și de studii și atestatele de membru în diferite foruri 

profesionale. Studenții alături de aplicație vor anexa și o adeverință de studii.  

Taxă pentru înscriere: Înscrierea dvs. este finalizată prin achitarea taxei de curs.  Aceasta va fi depusă 

în contul Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie RO31BTRL03101205S05930XX – RON, 

deschis la Banca Transilvania S.A. Copia ordinului de plată fiind anexată formularului de aplicație.           

Prin semnarea acestei aplicații îmi exprim intenția de a participa la cursul de formare continuă  

Psihoterapia de Familie și Cuplu: modele clinice validate științific. 

 
Politica de anulare: În situația în care workshop-ul este anulat datorită numărului insuficient de participanți veți fi informat prin 
e-mail și/sau telefon, taxa achitată fiind returnată plătitorului. 
 
Dacă doriți să renunțați la workshop cu o săptămână înainte de organizarea acestuia vi se va returna 50% din taxa achitată. 
Dacă alegeți să nu mai participați la workshop în ultima săptămână nu există posibilitatea de returnare a taxei.  

 

 

 

______________________________                                         _______________________________  

Semnătura                                                                                Data 


