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Cursul «PSIHODIAGNOSTIC CLINIC ȘI IMPLICAȚIILE SALE ÎN DESIGN-UL INTERVENȚIILOR. 

PERSPECTIVA PSIHOLOGULUI PRACTICIAN » se adresează specialiștilor cu drept de liberă 

practică într-una dintre următoarele trei specialități: psihologie clinică, consiliere psihologică 

sau psihoterapie. 

Cursul se centrează pe secvența de evaluare psihologică, prezentând totodată implicațiile 

rezultatelor obținute în urma evaluării psihologice pentru alegerea și planificarea celei mai 

potrivite intervenții (cum ar fi consiliere psihologică, psihoterapie sau farmacoterapie). 

Cursul oferă soluții practice in direcţii precum:   

 Însuşirea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihodiagnostică şi intervenţie psihologică 

(consiliere şi psihoterapie) specifice specialităţii de competenţă, potrivit practicii 

profesionale în domeniul psihologiei clinice, consilierii şi psihoterapiei, aferente treptei 

de specializare şi formei de atestare obţinute, în condiţiile legii;  

 Însușirea de informații actuale din punct de vedere legislativ cu privire la exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de liberă practica în specialitatea psihologie clinică, 

consiliere psihologică sau psihoterapie; 

 Înțelegerea întregului proces de evaluare psihologică şi intervenţie psihoterapeutică cu 

limitele și sfera de competență a psihologului din domeniul psihologiei clinice, al 

consilierii şi al psihoterapiei;  

 

Tematica cursului: 

1.  Prezentarea ghidului de bune practici în domeniul clinic, al consilierii şi al psihoterapiei 

precum și   metodologia evaluării clinice, conform Colegiului Psihologilor din România;  

2. Domeniul de activitate al psihologului practician în clinica de Psihiatrie și 

Neurologie/centre medicale/cabinete individuale; 

3.  Prezentarea  modelului de raport de evaluare psihologică (după modelul Colegiului 

Psihologilor din România); 

4. Evaluarea psihologică ca prim pas în dobândirea informaţiei necesare intervenţiei 

psihologice (consiliere/psihoterapiei) în scopul optimizării, autocunoaşterii şi dezvoltării 

personale şi/sau în scopul promovării sănătăţii, prevenţiei şi remiterii psihopatologiilor 

afective, cognitive şi de comportament ale pacienţilor. 

5. Interviul, anamneza, observaţia 
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6. Evaluarea tulburărilor  afective. Prezentarea principalelor instrumente de lucru. Implicații 

pentru design-ul intervențiilor de consiliere și psihoterapie. 

7. Evaluarea tulburărilor anxioase. Prezentarea principalelor instrumente de lucru. Implicații 

pentru design-ul intervențiilor de consiliere și psihoterapie. 

8. Evaluare cognitivă / tulburărilor cognitive. Prezentarea principalelor instrumente de lucru. 

Implicații pentru design-ul intervențiilor de consiliere și psihoterapie. 

9. Evaluarea personalităţii / tulburărilor de personalitate. Prezentarea principalelor 

instrumente de lucru. Implicații pentru design-ul intervențiilor de consiliere și psihoterapie. 

10. Evaluarea tulburărilor legate de consumul de alcool. Prezentarea principalelor 

instrumente de lucru. Implicații pentru design-ul intervențiilor de consiliere și psihoterapie. 

11. Aplicații practice structurate de conceptualizare a unor cazuri clinice - abordarea  directă 

a pacienţilor, de la evaluare la design-ul intervențiilor. 

 

Formatori:  

Conf. univ. dr. Camelia Dindelegan (Universitatea din Oradea, Coordonator Laborator de 

Psihologie Clinică şi Terapii Nemedicamentoase al Spitalului Clinic Municipal “Dr. G. Curteanu” 

Oradea/ psiholog principal/ supervizor în specialitatea Psihologie Clinica, peste 15 ani de 

experiență practică) 

Prof. Univ. Dr. Sava Florin Alin (Directorul Departamentului de Psihologie din cadrul Universității 

de Vest din Timișoara, expertiză în psihodiagnostic (ex. autor de probe psihologice, membru al 

echipei de adaptare al principalelor instrumente din sfera psihodiagnosticului clinic – SCID I, II și 

KID-SCID) și cercetare clinică (publicații în Journal of Clinical Psychology, Encyclopedia of Clinical 

Psychology – Wiley etc.), psiholog practicant autonom în specialitatea Psihologie Clinică. 

Credite acordate de către Colegiul Psihologilor din Romania: 20 credite. 

NOTĂ: Potrivit Art. 5 alin. 1 din Hot. nr 4 a Comitetului Director al C.P.R. din 3 oct 2014 

(publicată joi 26 feb.2015) – “Psihologii cu drept de libera practica au obligația obținerii unui 

număr de minim 10 credite de formare profesionala/an, pentru fiecare specialitate 

profesionala.”. Datorită acestei modificări, în urma parcurgerii acestui curs, participanţii vor 

putea folosi  creditele la două specialităţi profesionale/an (de exemplu psihologie clinică și 

consiliere psihologică). 

Durata: curs de formare profesională continuă, realizat intensiv (un singur modul), pe durata a 

doua  zile (20 de ore) 
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Cine se poate înscrie pentru a urma acest curs? 

 Psihologi cu drept de libera practica in supervizare in specialitatea psihologie clinică, în 

specialitatea consiliere psihologică sau în psihoterapie; 

 Psihologi cu drept de libera practica in regim autonom (practicant/specialist/principal)  

într-una dintre cele trei specialități aferente comisiei de Psihologie clinică, consiliere 

psihologică și psihoterapie, care doresc aprofundarea cunoștințelor profesionale; 

 Psihiatri, medici, teologi, asistenţi medicali, persoane care lucrează  în învăţământ, 

cercetare, ONG-uri. 

Notă! Persoanele care pot primi credite, conform COPSI, sunt psihologii cu atestat de liberă 

practică. Alături de psihologi pot participa studenţi masteranzi fără drept de liberă practică 

şi alţi specialişti însă fără a primi credite. 

 

Costul cursului este de 450 lei  

Beneficiază de reducere: 

- practicanţi în supervizare (la unul dintre formatori) care dețin și calitatea de masterand 

– 350 de lei 

- alți studenți masteranzi – 400 de lei 

Locațiile și calendarul de derulare a cursului 

Oradea: 18-19 aprilie (Cabinet Individual de Psihologie Dindelegan Camelia,  Str. Republicii, Nr. 

13, Ap. 14, Oradea) 

Timișoara: 23-24 mai (Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul de Studii și Cercetări 

Psihologice, str. Paris nr.1, Timișoara) 

 

Calendarul cursului 

 sâmbătă – intervalul orar 9 – 19 (10 ore); 

 duminică – intervalul orar 9 – 19 (10 ore). 

 

Procedura de înscriere și modalitatea de plată 

- se achită suma integrală sau un avans de minimum 50 % până în data de 31.03.2015 

(pentru cursul de la Oradea), respectiv până la data de 30.04 (pentru cursul de la Timișoara),  în 

contul Centrului Euroregional de Psihologie Aplicata Timișoara deschis la Veneto Banca 

Timișoara: RO14.BITR.TM1R.ON01.9747.CC01; cu mențiunea Avans curs Psihodiagnostic clinic;  
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- participanții au obligativitatea confirmării printr-un e-mail a plății până în data de 

31.03.2015 (pentru Oradea), respectiv până la 30.04.2015 (pentru Timișoara), anexând o copie 

scanată a ordinului de plată, e-mail în cadrul căruia se va specifica și numele complet, codul 

personal de psiholog, precum și numărul de telefon unde puteți fi contactați pentru detalii;  

- în cazul în care suma nu a fost achitată integral, restul de plată, reprezentând 50% din 

valoarea cursului, va fi achitată în prima zi de derulare a cursului;  

- în cazul in care cineva s-a înscris și renunță cu mai puțin de 7 zile calendaristice înainte 

de derulare a cursului, nu va mai primi avansul înapoi;  

- în cazul în care cineva s-a înscris, dar cu 15 zile calendaristice înainte de organizarea 

acestuia dorește să renunțe, va primi doar 75% din suma achitată în avans. 

Informații suplimentare pot fi solicitate de la Serac-Popa Florina, Tel 0753/608 097, adresă de 

e-mail: florina_popa_21@yahoo.com 

Vă mulțumim pentru interesul acordat și vă așteptăm la curs! 

 


