Cursuri naționale și Octombrie 2015 – Iulie 2017 Bucuresti - Master Psihologie Clinica,
internationale formare complementara „Managementul Serviciilor de Psihologie clinica

3-5 Iunie 2011 – Congres internatonal de Psihologie, Cercetarea
Psihologica Moderna, Directii și Perspective
8-10 Mai 2011 Brasov – Conferința Internațională de Psihologie aplicata,
Psihologii și firul Ariadnei
21-23 Mai 2010 – Congres Internațional de psihologie, Cercetare
psihologica moderna,Cercetari Cantitative vs Cercetări Calitative
17 Octombrie 2008 - Sesiunea Anuala de Comunicari Stintifice
„Necesitatea și Actualitatea Cercetarii Psihologice
8-10 Iunie 2007 Sibiu – Congres Internațional de Psihologie , Cercetare
Moderna aplicata , Directii și Perspective
20-23 Iunie 2007 Bucuresti– Primul Congres Național de Psihiatrie a
Copilului și Adolescentului, și a 4-a Conferința Naționala de Sănătate
Mintala a Copilului și Adolescentului , teme : Tulburarea de Spectru Autist,
ADHD, Comorbiditati, Modele specifice de abordare psihoterapeutica la
copii și adolescent
26-29 Octombrie 2006 Universitatea Bucuresti – Conferința
Internațională Centenarul Psihologiei

COMPETENTE CABINET PSIHOLOGIE
1. - Evaluare psihologica cu referire la factorii psihologici implicați/relevanti pentru sănătate și boala la
copii și adulti, cu relevanta pentru individ, cuplu, familie,grup/ organizatie ( spre exemplu –
identificarea factorilor psihologici implicați în sănătate , dezvoltare și tulburare / boala mintala,
handicap/ dizabilitati, evaluarea psihologica clinica a copiilor cu cerinte educationale speciale
( CES) , sarcina sau adoptie , plasament, adictii , interventii paliative , mediul institutional , asistenta
psihologic pentru recuperare și reintegrare sociala )
2. - Acordarea de feedback – ofera feedback oral persoanelor în urma evaluarii psihologice
3. - Redactarea de rapoarte – redactarea unui raport scris de evaluarea psihologica clinica,
psihodiagnostic.
4. Intervenție psihologica clinica și consiliere primara , inclusiv consiliere psihologica și psihoterapii
scurte , pentru modificarea factorilor psihologici cu relevanta pentru sănătate și boala ( spre
exemplu – autocunostere , optimizare/ dezvoltare personala ( psihologie pozitiva/ coaching
psihologie) , promovarea sănătății și prevenirea patologiei , educatiei , protecția sociala și a copilului
, tulburari din spectrul autist , trauma , asistenta psihologica a victimei și agresorului , interventii
paliative , mediul institutional a adultului , familiei sau copilului ; asistenta psihologica clinica a
copiilor cu CES )

