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 FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POSTUNIVERSITARE 

 
1.Titlul programului postuniversitar: 

Consiliere prenatală, parenting şi ataşament sănătos 

2.Director program: 

Prof. univ. dr. Mona Vintilă 

3.Departamentul care organizează programul: 

Departamentul de Psihologie 

3.Scurtă descriere a programului post-universitar (aproximativ 200 cuvinte): 

Acest program postuniversitar urmărește dezvoltarea competențelor de abordare interdisciplinară 

preventivă, proactivă și pozitivă, informare sistematică asupra problematicilor consilierii prenatale şi 

timpurii și implementare a unor strategii de relaţionare sănătoase (cum ar fi: persoană de ataşament-

copil).  

Includerea într-un curs postuniversitar a unei palete diverse şi atât de utile de cursuri, ca psihologia 

dezvoltării, consiliere prenatală şi pentru naştere, nutriţie sănătoasă, teoriile ataşamentului, gestionarea 

situaţiilor de criză, dezvoltare inteligenţei emoţionale, activităţi şi metode de consiliere, prevenţie şi 

intervenţie în tulburările de comportament, oferă o perspectivă complexă asupra relaţiei părinte-copii şi 

un arsenal practic şi aplicativ necesar aproape fiecărei persoane, atât profesional cât şi personal.  

Programul de adresează tuturor absolvenților de învățământ superior care activează în domeniul medical, 

al consilierii timpurii, nutriţiei, consilieri școlari, consilieri de parenting, asistenţi maternali, lucrători de 

tineret, părinţi etc. 

4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar, 

taxa) 

Data începerii : 1.09.2016 

Număr de credite: 12 

Număr de ore: 120  

Orar: vineri dupa ora 16 si sambata: 9.00-17.00 

Taxa: 1200 Lei 

Cursul se va desfășura cu grupe de cursanți de minim 20 de persoane.  

Cursanții sunt absolvenți de studii superioare, indiferent de calificarea inițială, care sunt interesaţi 

de consilierea timpurie în calitate de părinţi sau care desfășoară activități de psiho-educaționale 

sau terapeutice, în orice fel de instituţii care au ca beneficiari copiii. Admiterea la cursul 

postuniversitar se face pe bază de dosar de înscriere, în limita locurilor anunțate.  

5.Condiții de participare la curs (dacă este cazul): 

 

Absolvent al studiilor de licență (indiferent de profil) 

 

6.Documente necesare înscrierii: 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente: 

 Fișă de înscriere eliberată de facultate; 

 Copie legalizată după diploma de licență; 

 Foaie matricolă; 

 Copie legalizată după certificatul de naştere/buletin de identitate; 

 Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea 

numelui inițial de familie; 

 2 fotografii color (3x4) 

 Chitanţă de achitare a taxei de înscriere; 

 Adeverinta de la locul de muncă, dacă este cazul. 

7.Date de contact: 
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Email: otilia.tudorel@e-uvt.ro 

Telefon: 0723193539 
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