Есенен симпозиум по когнитивна терапия
14-15 септември 2019 г.
гост лектор: проф. Пол Салковскис, Великобритания
конфертна зала Сити Хотел
ул. "Стара планина" № 6, София

Регистрационен формуляр
Моля свалете този формуляр на компютъра си, попълнете всички полета и го изпратете като прикачен файл
на
cbtautumn.symposium@gmail.com или irinalazarova@mail.bg

Титла

Фамилия

Име

Тел. номер

E-mail

Град

Организация/Институция

Регистрационна такса: 200 лв.

Моля изпратете регистрационния
формуляр и преведете
регистрационната такса по банков път до
11.09.2019 г.

Моля попълнете следните данни за фактура, ако желаете такава да Ви бъде издадена.
Фирма/Институция
Държава
Град
Адрес
Рег. №
Идент. номер
по ДДС
Фактурите ще могат да бъдат получени на 15-ти септември 2019. Който не
е успял да изпрати предварително данни за фактура, ще може да я получи
допълнително до 5 дни след симпозиума.
Банкови детайли:
Банка Пиреос България АД
IBAN: BG 80 PIRB 9170 1745 0094 55

BIC/ SWIFT: PIRBBGSF
Получател: БАКПП
Основание: Есенен симпозиум + Вашето име

Предварителна програма
14.09.2019
09:30 - 10:00 Регистрация
10: 00 - 10:30 Откриване
10: 30 - 11: 15 "Екстернализиращи и интернализиращи пътища за развитие на зависимости"
К. Бозгунов, Е. Пседерска, Д. Неделчев, Г. Василев, БИЗ
11:15 - 11:30 кафе пауза
11:15 - 13:00 "Себеразкриването на терапевта в базираните на доказателства терапии" - кръгла
маса- модератори - И. Лазарова, К. Бозгунов, участници: д-р П. Василев, проф. В. Матанова,
доц. П. Петкова
13:00 - 14:00 Обедна почивка
14:00 - 15:00 Ключови теми от С ветовния конгрес по когнитивна терапия, Берлин, 2019,
П. Николова
15:00 - 15:15 кафе пауза
15:15 - 16:30 супервизия на случаи - проф. П. Салковскис
• Някои от де тайлите по програмата за този ден ще бъдат уточнени допълнително,
за което ще бъдете информирани с воевременно.

• Ако желаете да заявите участие с презентация или доклад, моля изпратете своето
резюме на посочените е-майл адреси

15.09.2018
109:30 - 18:00 Обсесивно компулсивното разстройство и отвъд него:
как да работим с комплексни случаи при ОКР (OCD) и разстройства със запасяване
(Hoarding disorder)" - проф. Пол Салковскис, Оксфордски Университет, Великобритания уъркшоп

