
Psychologia rynków finansowych 
 

 

Uczestnik kursu uzyska informacje na temat ograniczeń związanych z funkcjonowaniem 

ludzkiego umysłu w momentach podejmowania decyzji na rynkach finansowych. Otrzyma 

wiedzę i zestaw narzędzi pozwalających na pracę z najczęstszymi barierami prowadzącymi do 

niepożądanych zachowań i decyzji podczas inwestowania. Ponadto omówione będą 

zagadnienia dotyczące:  

• rodzajów oraz technik wywierania wpływu oraz manipulacji 

• asertywności – czym jest a czym nie jest i jak może pomóc w chronieniu się przed 

manipulacją. 

• ryzyk, jakie mogą wiązać się z zakupem produktów finansowych 

• stosowania właściwych technik reakcji emocjonalnych, aby właściwie zarządzić 

swoim zachowaniem w procesie manipulacji w procesach zakupu/sprzedaż 

• skutecznej komunikacji w procesie zakupu produktów finansowych w którym jest 

stosowana manipulacja, i stosowanych zachowań, aby się przed nią chronić 

 

 

Oprócz powyższych zagadnień podczas kursu omówione będę następujące tematy:  

• Jak wygląda „typowy” cykl życia inwestora – między chciwością a strachem. 

• Dlaczego inwestowanie może prowadzić do długotrwałego stresu 

• W jaki sposób przygotować się do podejmowania ryzyka 

• Ja „logiczne” kontra ja „nieracjonalne” 

• Heurystyki i błędy poznawcze 

• Bariery efektywności inwestora – jak je pokonać 

• Rodzaje manipulacji – w kontaktach międzyludzkich i w procesach 

handlowych/biznesowych – na co wracać uwagę i jak je rozpoznawać? 

• Czym jest asertywność i jak może pomóc chronić się przed manipulacją 

• Czy manipulacja zawsze jest zła? – techniki wywierania wpływu a manipulacji 

• Jak skutecznie rozpoznawać manipulatorów w swoim otoczeniu – przykłady transakcji 

finansowych   
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Zawodowo zajmuje się wspieraniem firm, projektami zarządczymi, wsparciem 

psychologicznym osób i zespołów z zmianie i kryzysie. Prowadzi własną praktykę 

terapeutyczną.  Zajmuje się zawodowo oceną wiarygodności i prawdomówności, szkoląc osoby 
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gdzie odpowiadała m.in. za zarządzanie i marketing. 
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Prowadzi szkolenia dotyczące rynków finansowych (instrumenty pochodne, systemy 

transakcyjne, psychologia inwestowania i in.) dla inwestorów indywidualnych oraz 

instytucjonalnych. 

 


