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Seria 
Niezbędnik psychologa  

Tweet 
Rozpoczynając pracę na własny rachunek psycholog potrzebuje wiedzy o zasadach przedsiębiorczości, ale równie ważna 
jest umiejętność godzenia dobra klienta i kodeksu etycznego z wymaganiami rynku.  
 Kurs pokazuje jaką satysfakcję daje bycie własnym szefem, i jak to bez stresu osiągnąć 

Dla kogo 
Dla wszystkich psychologów, terapeutów i studentów, rozważających rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Czas 
4 godziny lekcyjne (180 minut) 

Opis 
Działalność psychologiczna na własny rachunek daje wiele satysfakcji, umożliwia realizację własnych wizji i 
angażowania się w działania bez ograniczeń, które krępują nas, kiedy pracujemy w instytucji. Jednak działalność należy 
rozpocząć od analizy swoich planów i możliwości. Musimy wybrać formę działalności, formę opodatkowania, 
zdeklarować kody działalności itd. Następnie usługi psychologiczne (diagnoza, terapia, treningi) które chcemy świadczyć 
powinniśmy zaprojektować jak produkt rynkowy, ustalić odbiorców, naszkicować kanały promocji. Na końcu także (o 
czym rzadko pamiętamy) nieustannie prowadzić ewaluację naszych usług. Oprócz prezentacji na webinarium 
zaplanowana jest dyskusja z praktykami działalności biznesowej w obszarze psychologii. 

Program 1. Formy działalności gospodarczej i formy opodatkowania- zalety i wady 
2. Projektowanie usługi psychologicznej jako produktu rynkowego 
3. Promocja usług psychologicznych 
4. Dyskusja 



Efekty uczenia się 
Uczestnicy kursu poznają: 

• Realia prowadzenia działalności gospodarczej w psychologii 
• Potrzebne procedury i dokumenty 
• Zasady odpowiedzialności (prawnej i etycznej) 
• Narzędzia marketingowe (FB, Freshmail) 

Uczestnicy będą potrafili: 
• Stworzyć produkt- usługę adekwatną do swoich kompetencji 
• Określić grupę docelową 
• Używać narzędzi marketingowych 

 

Przekazywane 
materiały 

Prezentacja w formacie pdf. 

Zgłoszenie na kurs 
1. Proszę wypełnić zgłoszenie na formularzu „Kursy Niezbędnik Psychologa” 
2. Po uzyskaniu potwierdzenia zapisu (zależnie od wolnych miejsc) proszę o: 

a. Zaakceptowanie regulaminu 
b. Dokonanie wpłaty 

3. Następnie należy zalogować się przez wskazany link na webinarium.  
4. Po zakończeniu na podany adres mailowy przekazany zostanie certyfikat i materiały kursu. 

Cena 
300 zł (w tym 56.10 zł VAT). Dostępne zniżki opisane są w Regulaminie szkoleń serii Niezbędnik Psychologa 

  

 


