
ACADEMIA FORŢELOR AERIENE “HENRI COANDĂ”  

ROMÂNIA  

şi  

ACADEMIA FORŢELOR ARMATE „GENERAL M.R.STEFANIK”  

SLOVACIA  

în colaborare cu  

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA  

şi  

NAŢIONAL BOARD FOR CERTIFIED COUNSELORS  

   

organizează cea de a XV-a conferinţă internaţională, indexată EBSCO,  

   

EDUCAŢIE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN FORŢELE AERIENE  

în perioada 23-25 mai, la Braşov  

SECŢIUNEA DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE  

   

Avem onoarea şi deosebita plăcere de a va invita la Conferinţa Internaţională AFASES 2013, la 

secţiunea de ştiinţe socioumane, la Braşov, în perioada 23-25 mai. Scopul nostru este acela de a facilita mediul 

propice schimbului de experienţe, dezvoltării relaţiilor între specialişti, valorificării competenţelor şi a bunelor 

practici din domeniul psihologiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, psihologiei educaţionale, 

consilierii şcolare şi vocaţionale, psihologiei muncii, transporturilor şi serviciilor, psihologiei clinice şi 

psihoterapiei, psihologiei judiciare, sociologiei şi psihologiei sociale, ştiinţelor educaţiei, ştiinţelor comunicării şi 

a altor domenii aflate în legătură cu acestea. În acest sens, vă propunem câteva workshop-uri (exemple de bune 

practici) la care aveţi posibilitatea să vă înscrieţi până la data de 1 mai 2013.  

   

Psihologie Clinica si Psihoterapie : 

1.Consilierea de cuplu în abordare adleriană - Cătălin Marius Gherasim 

Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor: 

2.Evaluarea motivaţiei şi rolul acesteia în context organizaţional – Cătălin Marius Gherasim 

3.Evaluarea performanţelor angajaţilor în organizaţii – Doru Dima 

4.Efectul de mobing şi impactul asupra organizaţiilor româneşti – Mihaela Rus, Mihaela Sandu 

Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si Vocationala 

5.Implicaţii ale dezvoltării personale în proiectarea unei cariere – Mariana Caluschi, Magda Tufeanu 

6.Terapia ocupațională – poveste terapeutică – Maria Dorina Pașca 

7.Dezvoltarea carierei în contextul anului 2013 – Gabriel Chicioreanu 

Psihologie pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala 

8.Evaluarea psihologică pentru obținerea permisului de armă – Constantin Edmond Cracsner 

9.Noi abordări în formarea continuă a personalului în lipsa standardelor de competenţă sau performanţă – 

Managerul de ordine şi siguranţă publică - Corina Mihaela Zaharia        

10.Intervenţia psihologică şi educaţională – factor primordial în reintegrarea socială a persoanelor private de 

libertate – Florin Antonescu 

11.Antrenamentul emoţional  în negociere cu ajutorul aparatelor bio feed-back – Teodor Şerbănescu, Maria-

Letiţia Roman 

 

Taxa de înscriere la workshop este de 150 ron (taxa implică participarea la toate workshop-urile trecute în 

program).  

 

Cont: 

Lei: RO61RNCB0053124225720001, BCR Braşov 

code SWIFT: RNCB ROBU, on the name: ASCEDU, secţiunea de ştiinţe socio-umane 

 

Durata de desfășurare a unui workshop va fi de o oră și jumătate (maxim două ore cu tot cu discuții).  
Programul secţiunii: http://www.afahc.ro/afases/Socio/index_simpozion.html 

 

Pentru cei care doresc să scrie lucrări și să le publice în volumul conferinței, indexat EBSCO, o pot face până 

la data de 15.04. Detalii despre conferinţă şi modul de redactare a lucrării aveți pe 

http://www.afahc.ro/afases/afases.html.  

 

Pentru alte informaţii vă stă la dispoziţie Mihaela Guranda, coordonatoarea secţiunii (mobil: 0728278489,       

e-mail: afases2013@yahoo.com)    

http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=87
http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=85
http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=265&Itemid=89
http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=86
http://www.afahc.ro/afases/Socio/index_simpozion.html
http://www.afahc.ro/afases/afases.html

