
Avem onoarea de a vă invita la Conferinţa naţională cu participare internaţională cu 
tema „Inteligenţa emoţională – abordări multidisciplinare”.
Manifestarea este organizată de Asociaţia de Psihologie Aplicată şi Ştiinţe Conexe „No 
Stres Center” şi găzduită la Universitatea „Titu Maiorescu”, în perioada 30 aprilie – 1 mai 
2011, fiind în curs de creditare de către Colegiul Psihologilor din România.
  
Această a doua ediţie a manifestărilor organizate de APASC îşi propune: 
--   Să sintetizeze principalele preocupări ale specialiştilor pe probleme de inteligenţă 
emoţională din diferite arii de cercetare sau practică multidisciplinară; 
-   Să identifice factorii favorizanţi ai apariţiei şi dezvoltării inteligenţei emoţionale, ca 
factor de adaptare şi performanţial şi, deasemenea, zonele de risc sau inhibare a ei 
în rândul populaţiei, în general, a celei tinere în special; 
-   Să evidenţieze progresele înregistrate şi căile cele mai facile de dezvoltare a 
fenomenului prin abordări multidisciplinare; 
--  Să  răspundă la întrebarea: este inteligenţa emoţională o alternativă adaptativă la 
stresul profesional sau cotidian?
-   Să ofere cadrul adecvat de întâlnire şi colaborare pentru specialiştii din domeniile 
specifice: psihologic, medical, artistic, pedagogic, asistenţial, economic, juridic etc. 

  
ConsiderămConsiderăm că abordarea unei asemenea tematici reprezintă o soluţie importantă de 
luat în considerare pentru procesul de schimbare socială globală necesar României 
actuale, contribuind la formarea unor generaţii care, la rândul lor, vor fi capabile să 
asigure populaţiei o mentalitate sănătoasă, echilibrată şi o calitate a vieţii de nivel 
corespunzător. 
DiversificareaDiversificarea şi multiplicarea formelor de manifestare a crizei specifice tranziţiei din 
ultimii ani impune realizarea unor eforturi conjugate pentru îndeplinirea scopurilor 
sus-menţionate, motiv pentru care dorim să ne fiţi alături în acest demers. 
PrezenţaPrezenţa dvs. va întări forţele decise să contribuie la diminuarea fenomenului de 
neadaptare sau dezadaptare şi va aduce un plus de valoare conferinţei. De asemenea,  
participarea dvs. la această conferinţă se va putea concretiza în publicarea unor articole 
în volumul conferinţei, dar şi în relaţionarea şi colaborarea fructuoasă cu Universitatea 
„Titu Maiorescu” şi cu celelalte personalităţi sau instituţii invitate, la proiectele noastre 
viitoare . 
AAvând speranţa că veţi da curs acestei invitaţii, vă rugăm să confirmaţi participarea până 
la data de 15.03.2011.

Comitetul de organizare 
Preşedinte Apasc „ No Stres Center” 


