ASOCIAŢIA “FORMAPSYBLUE”
Organizează
Curs de formare complementară cu durata de 2 ani aprobat de CPR, cu avizul profesional
nr.RF-II-B-130 din 25.01.2013
în
PSIHOLOGIE CLINICĂ, PSIHODIAGNOSTIC ŞI INTERVENŢII TERAPEUTICE DE TIP
INTEGRATIV. ELEMENTE DE LOGOPEDIE
2014 - 2016
Formarea se adresează:


Psihologilor absolvenţi ai unei instituţii de învaţământ superior (cu durata de 4 ani sau
de 3 ani – învăţământ în sistem Bologna).



Psihologilor clinicieni cu treaptă de specializare practicant în supervizare care doresc
să promoveze în treapta de specializare autonom.



Psihologilor care doresc să-şi desfăşoare activitatea sau lucrează în domeniul clinic (în
unităţi sanitare, în centre de plasament, în centrele de sănătate mentală sau secţiile de
psihiatrie, neuropsihiatrie infantilă, medicină internă, chirurgie, oncologie, pediatrie,
neurologie, pneumologie, boli infecţioase, planning familial etc.).

Absolvenţii cursului vor obţine o diploma de tip Formare complementară recunoscută de CPR.

DESCRIEREA CURSULUI
Cursul de formare de bază în „Psihologie clinică, Psihodiagnostic şi intervenţii terapeutice
de tip integrativ. Elemente De Logopedie ” a fost conceput de către formatori astfel:


310 ore pregătire teoretică sustinute in Bucuresti, str.Mihai Eminescu nr.19-21, sector 1 sediul Asociatiei FORMAPSYBLUE,



80 ore practică profesională efectuată în unitatea de specialitate - Spitalul de Psihiatrie
Titan “Dr. C-tin Gorgos” - Str. Nicolae Grigorescu nr. 41, Sector 3, Bucuresti,



20 ore cunoaştere personală.

Total ore pregătire profesională – 410 ore, repartizate în 21 de module (11 module/an de
pregătire, respectiv 10 module/an pregătire).

Cadre specialiste din echipa programului:
1. Psih.Daniela Hiera – psiholog clinician principal şi supervizor pe clinică
2. Psih.Corina-Mihaela Zaharia – psiholog clinician principal şi supervizor pe clinică
3. Psih.Viorica Păun – psiholog principal cercetător şi supervizor pe clinică
4. Conf.univ.dr.Loredana Drobot – psihoterapeut principal psihoterapie integrativă şi supervizor
pe clinică
5. Prof.univ.dr.Doru Vlad Popovici – doctor în psihologie şi psihopedagogie specială

Taxa pentru curs este în cuantum de: 400 lei/modul.
Organizare:
Cursul se va desfășura in zile de vineri si sâmbăta.
Termen depunere dosar:
01 aprilie 2014

Dosarele conţin obligatoriu următoarele acte:
 Cerere de înscriere;
 Copie xerox după următoarele acte: carte de identitate, certificat de căsătorie/divorţ (dacă este
cazul);
 Copie legalizată: certificat naştere, diploma de licenţă şi foaia matricolă;
 Cazier judiciar;
 Adeverinţă medicală;
 Alte acte: copii adeverințe, diplome de participare la workshop, simpozion, conferinţă, alte
formări de bază sau de pregătire continuă etc. (dacă este cazul);
 CV actualizat;
 2 fotografii tip legitimație;
 2 copii xerox - taxă interviu 100 lei depusă în contul Asociaţia Formapsyblue, deschis la Banca
Transilvania: RO 69 BTRL RONCRT 0201354701
Relaţii şi înscriere:


psih. Luminiţa CRISTEA, tel: 0720.013.173, e-mail: luminita_cristea2000@yahoo.com,
formapsyblue@yahoo.com



psih. Emilia COCIŞ, tel: 0724.249.480, e-mail: emiliacocis@yahoo.com,
formapsyblue@yahoo.com

http://www.copsi.ro/ - Manifestari Profesionale

