ASOCIAȚIA DE PSIHOTERAPIE
EXPERIANȚIALĂ ȘI HIPNOTERAPIE

Program de formare în psihoterapie experiențială și hipnoterapie
( 800 de ore)
Programul se desfășoară între 2 si 3 ani jumătate, în funcție de frecvența întâlnirii
stabilită de grup: o dată pe lună / o dată la 2 luni. (conform normelor CPR: http://www.copsi.ro/precizarijuridice-comunicate/dispozi-ie-pentru-aprobarea-condi-iilor-minime-generale-privind-formarea-profesional-inspecialit-ile-psihologie-clinic-consiliere-psihologic-i-psihoterapie-pentru-treapta-de-specializare-psihologpracticant-mo)

Programul conține 3 stadii care trebuiesc finalizate pentru obținerea dreptului de liberă practică
din partea Colegiului Psihologilor din România:
S1 – Analiza didactică experiențială (psihoterapie experiențială și hipnoterapie – dezvoltare
personală) - 150 ore. Prețul unui modul este de 120 de euro (sau echivalentul în lei).
S2 – Formare și abilitare (în experiențială și hipnoză) - 500 ore. Prețul unui modul este de 140
de euro (sau echivalentul în lei.
S3 – Supervizare - 150 ore. Prețul unui modul este de 140 de euro (sau echivalentul în lei).
Costul pentru fiecare stadiu include: cursul, deplasarea formatorilor, masa, cazarea lor, coffee
break-ul participanților și locația defășurării cursului.
Un modul, pentru fiecare stadiu, înseamnă 20 de ore și se desfășoară în 2 zile consecutive!
Formatori:
Conf. Univ. Dr. VASILE (BEBE) MIHĂESCU, MD.
Dr. Aurora Frunză.
Lect. Univ. Dr. Elena Anghel.
Certificatul eliberat de APEH este recunoscut de COPSI, care vă eliberează dreptul de
liberă practică.
În momentul în care se parcurg 650 de ore inclusiv dezvoltarea personală, cursantul obține din
partea APEH certificatul de psihoterapeut în supervizare pe baza căruia Colegiul
Psihologilor din România îi conferă certificatul de psihoterapeut în supervizare cu drept de
liberă practică și parafa cu indicatorul respectiv. În final, după 50 de ore de supervizare,
obține certificat de psihoterapeut în regim autonomconform normelor Colegiului.
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Formarea, conform normelor europene, trebuie să întrunească 800 de ore. Certificatele primite
din partea APEH sunt recunoscute de către Colegiul Psihologilor din România și pe baza
acestora CPR eliberează Atestatele de liberă practică. Aceste atestate pot avea un duplicat într-o
limbă de circulație internațională, eliberat de CPR, care permite practicarea psihoterapiei în
oricare țară din UE, ca urmare a faptului că suntem afiliați EFPA.
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