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FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POSTUNIVERSITARE
1.Titlul programului postuniversitar:
Psihologie pentru psihoterapeuţi
2.Director program:
Lect. univ. dr. Iuliana Costea
3.Departamentul care organizează programul:
Departamentul de Psihologie
3.Scurtă descriere a programului post-universitar (aproximativ 200 cuvinte):

Programul postuniversitar urmărește dezvoltarea competențelor şi îmbunătăţirea cunoştințelor în
domeniul psihologiei, în special pentru absolvenţii de studii superioare care urmează o fomare
în psihoterapie. Este necesar ca participanţii să fie centraţi pe a lucra cu şi pentru oameni, şi să
participe la optimizarea vieţii celorlalţi.
După absolvirea acestui curs, participanţii vor dobândi competenţe profesionale adaptate în
conformitate cu cerinţele Colegiului Psihologilor din România. Pentru a putea profesa în
domeniul psihoterapiei sunt necesare activităţi şi cunoştinţe care au scopul final de a îmbunătăţi
şi dezvolta cunoştinţele şi abilităţile profesionale în domeniul psihologiei, dar şi cele personale,
prin autocunoaştere. Atingerea acestor deziderate a devenit virală în ultimii ani, ceea ce a dus la
o explozie de cursuri şi programe în această direcţie. Interesul larg pentru astfel de activităţi a
dus la o explozie de cursuri şi programe în această direcţie, precum și la introducerea de către
Colegiul Psihologilor din România a acestei oportunităţi de completare a studiilor specifice în
psihologie, care nu face decât să confirme nevoia unui număr în creştere de persoane interesate
de formarea în domeniu.
Acest curs universitar este un program cu o largă accesibilitate, fiind deschis tuturor celor aflaţi
într-un program de formare în psihoterapie, dar şi celor care doresc să afle mai multe despre
psihologie.
4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar,
taxa)
Data începerii : 1.09.2016
Număr de credite: 21
Număr de ore: 210
Orar: vineri după ora 16.00 şi sâmbată: 9.00–17.00
Taxa: 2100 lei
Cursul se va desfășura cu grupe de cursanți de minim 20 de persoane.

Cursanții sunt absolvenți de studii superioare, cu calificare în domeniile conexe psihologiei
(medicină, asistenţă socială, pedagogie, teologie), care intenţionează să lucreze în domeniul
consilierii psihologice şi a psihoterapiei. 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;
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 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:
Email: iuliana.costea@e-uvt.ro
Telefon: 0745578556
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