
 

NUMELE ȘI PRENUMELE:  

 

SCURTA DESCRIERE  

(MAXIM 200 CUVINTE) 

Lector univ. dr. Mugur Ciumăgeanu este 

cadru didactic al Universității de Vest din 

septembrie 2015. Mugur Ciumăgeanu este un 

profesionist psi complet, fiind absolvent în 

același timp de studii medicale și de 

psihologie, iar în ceea ce privește practica sa 

clinică, funcționează ca psihoterapeut în 

modalitatea cognitiv-comportamentală și ca 

formator și supervizor în psihologie clinică și 

psihoterapie. În ultimele două decenii, Mugur 

Ciumăgeanu a fost implicat în activități care 

au presupus dezvoltarea de servicii de 

sănătate mintală, elaborarea de politici în 

domeniul sănătății mintale, training, 

consultanță și oferire de servicii psihiatrice și 

psihologice directe. Implicarea academică 

este una de dată recentă, experiența din 

practică fiind oferită acum spre dezbatere și 

problematizare studenților.  

 Cursurile predate 

 Psihologie clinică și medicală 

Psihopatologie 

(licență) 

 Psihologie clinică și medicală 

Psihopatologie 

(masterat ) 

Domenii de interes   Psihopatologie teoretică 

 Utilizări aplicative ale teoriilor reglării 

emoționale și teoriilor atașamentului 

în clinica psihologică  

 Clinica psihologică integrată a 



anxietății, cu precădere în zona 

anxietății de sănătate și a 

problemelor de somatizare 

 Abordări teoretice și psihoterapeutice 

ale tulburărilor de personalitate, cu 

accent pe clusterul II conform 

clasificării DSM 

 Istoria practicii psihologice în 

domeniul clinic 
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