Regulamin wizyt w Klinice Uniwersytetu SWPS
Rodzina – Para – Jednostka
1.
Usługi świadczone przez wykwalifikowany zespół psychoterapeutów Kliniki Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para

– Jednostka przebiegają zgodnie ze standardami etycznymi.
2.
Pacjentowi gwarantowana jest dyskrecja – obowiązkiem psychoterapeuty jest zachowanie tajemnicy
zawodowej, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia.
3.
Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 60 minut. W przypadku sesji terapeutycznej dla par, wynosi on od 60
do 90 minut (do uzgodnienia z psychoterapeutą).
4.
Cennik jest zróżnicowany ze względu na wielość usług świadczonych przez Klinikę. Aktualny cennik znajduje
się na stronie www.klinika.swps.pl
5.
Zapisy na konsultacje odbywają się telefonicznie, od poniedziałku do piątku (w godzinach 9:00-21:00) pod
numerem: 729 988 560. Zapisać można się również poprzez formularz internetowy dostępny na stronie
Kliniki.
6.
Pacjent ma prawo uzyskać informacje na temat wyszkolenia wybranego psychoterapeuty, jego metod
terapeutycznych i narzędzi pracy.
7.
Podczas pierwszej konsultacji ustalane są ramy pracy pacjenta i terapeuty, główne cele terapeutyczne,
częstość wizyt. Kwestie te są ustalane indywidualnie z psychoterapeutą.
8.
W przypadku, gdy Pacjent nie przyjdzie na umówione wcześniej spotkanie i nie poinformuje o tym recepcji bądź
psychoterapeuty, ponosi on całkowite koszty jednej sesji terapeutycznej. Przypadki losowe są rozpatrywane
indywidualnie.
9.
W przypadku spóźnienia Pacjenta, sesja terapeutyczna nie przedłuża się i kończy się o ustalonej wcześniej
godzinie.

Współpraca partnerska z
Kliniką Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka
1.
Ekspercka współpraca PR
Klinika podejmuje i inicjuje współpracę eksperckie z wybranymi podmiotami.
Eksperci Kliniki udzielają wywiadów, komentarzy, publikują teksty i występują publicznie.
Prosimy o kontakt bezpośrednio z manager Kliniki lub poprzez Centrum Prasowe Uniwersytetu SWSP

2.
Współpraca biznesowa
Klinika przygotowuje indywidualne oferty dla partnerów, tj. pakiety, rabaty, bony upominkowe in.
Oferuje szkolenia i warsztaty dedykowane, zamknięte i cykliczne.
Dostosowuje ofertę do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do kontaktu z manager Kliniki Uniwersytetu SWPS.

3.
Dane kontaktowe manager Kliniki Uniwersytetu SWPS
Ilona Mazek
imazek@swps.edu.pl
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina - Para - Jednostka
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 729 988 560
email: klinika@swps.edu.pl
www.klinika.swps.pl

