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FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POSTUNIVERSITARE
1.Titlul programului postuniversitar:

Strategii pentru succes — Dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a creativităţii şi a
abilităţilor sociale
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):

La nivel mondial programele care promovează succesul sunt extrem de răspândite, având o arie
largă de aplicabilitate, în majoritatea domeniilor profesionale. În România programele axate pe
dezvoltarea competenţelor sociale şi emoţionale au luat amploare în ultima perioadă, însă puţine
dintre acestea au fost cu adevărat implementate în domeniul universitar. Nu mai este un secret
că doar inteligenţa academică nu mai este de mult cel mai bun predictor al succesului în viaţă,
fiind devansată de alte aspecte centrale psihicului uman, precum inteligenţa emoţională.
În mediile profesionale românești este nevoie de modalități noi şi inovative de abordare a
problemelor. Există multe mituri în legătură cu ce înseamnă să fi creativ, de fapt însă,
creativitatea este un fenomen complex, incluzând spre exemplu şi capacitatea de a găsi soluţii
variate la probleme, sau a face conexiuni între elemente aparent fără nici o legătură.
Acest program oferă nu doar o perspectivă nouă, ci și un mod sistematic de dezvoltare
profesională şi personală. Aşadar, inteligenţa emoţională, alături de creativitate şi abilităţile
sociale sunt atuuri pe care oricine le poate îmbunătăţi cu puţină răbdare şi efort.
4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar,
taxa)
Data începerii : 1.09.2016
Număr de credite: 10
Număr de ore: 100
Orar: vineri după ora 16.00 şi sâmbată: 9.00–17.00
Taxa: 1000 lei
Cursul se va desfășura cu grupe de cursanți de minim 20 de persoane.

Cursanții sunt absolvenți de studii superioare, care activează în domeniul organizaţional,
în învățământ, în structuri de conducere, consilieri școlari, asistenți sociali, lucrători
pentru tineret etc. 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;
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 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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