
 

 

 
 

                                                    

Conferinţa Internaţională Psihologie, educaţie şi dezvoltare umană 23-25 mai 2019, Braşov 

   Joi, 23 mai 2019 

09.30 – Deschiderea conferinţei              
             Keynote speakers: Nistor Becia, Andreea Ana-Maria Szilagyi, Juliette Merrett, Rebecca Browning 

10.30 – Keynote speakers + Susţinerea de lucrări ştiinţifice: Vasile Mărineanu, Diana Lucia Vasile, Eugen Hăvârneanu, Geanina Cucu-Ciuhan, 

Eugen  Avram, Anca Dobrean, Camelia Băncilă, Radu Dascălu, Carmina Trâmbiţaş  + Workshopuri: W10. Psihologie educaţională, consiliere 
şcolară şi vocaţională Maria Dorina Paşca - Elemente de psihopedagogie nutriţională W7. Psihologie clinică şi Psihoterapie Otilia Todor - 

Dezvoltarea capacităţilor mentale prin Programul de Îmbogăţire Instrumentală Feuerstein + W25. Psihologie clinică şi Psihoterapie Cătălin Flavius 

Stanciu – Tulburarea de personalitate boderline-abordare clinică și terapuetică +Simpozion Andreea Szilagyi - Consiliere de grup. Aspecte practice 
pentru consilierea in cariera. 
13.00 – Workshopuri/Simpozioane: 

13.00- 

15.00 

W1. Psihologie clinică şi Psihoterapie  

Geanina Cucu-Ciuhan Aplicaţii ale 
psihoterapiei focalizate pe emoţii în 
tulburarea de stres posttraumatic 

W15. Psihologie pentru  apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională 
Doru Vasile Mărineanu – Paradigma adaptării 
în evaluarea psihologică din organizaţia 
militară 

Simpozion – Alina Turculeț – Strategiile 
politeții pragmatice - artificii pentru un 
management eficient al clasei de elevi  
Simpozion – Oana Popa - Strategii pentru 
îmbunătățirea abilităților de scriere 

15.00- 

17.00 

W2. Psihologie clinică şi Psihoterapie 
Cătălin Marius Gherasim - Diagnosticul 
diferenţial în tulburările de stres în 
psihologia clinică 

W12. Psihologie educaţională, consiliere 
şcolară şi vocaţională Mihaela Sterian - 
Promovarea expectanţelor pozitive în şcoală 

Simpozion – Simona Elena Indreica -  
Origami complex şi origami modular în 
predarea şi învăţarea geometriei 

17.00-

19.00 

W3. Psihologie clinică şi Psihoterapie 
Cătălin Marius Gherasim Stilul vieţii în 
cuplu în abordarea psihoterapiei adleriene 

W13. Psihologie educaţională, consiliere 
şcolară şi vocaţională Otilia Todor, Letiţia 

Sanjaquieh  Tehnici pentru dezvoltarea 
atenţiei şi modificarea comportamentului 
impulsiv la copii 

Simpozion - Carmina Trâmbiţaş 

Vakulovski – Portretul şcolilor care învaţă 

           Vineri, 24 mai 2019 

09.00- 

11.00 

W4. Psihologie clinică şi Psihoterapie 
Eugen Avram – Evaluare şi consiliere 
psihologică a pacienţilor cu durere acută şi 
cronică 

W16. Psihologie pentru  apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională 
Adrian Prisăcaru – Metodologia desfăşurării 
unei cercetări  ştiinţifice 

W14. Psihologie educaţională, consiliere 
şcolară şi vocaţională 
Laura David, Camelia Truţă, Ana-Maria 
Cazan-Metode de învăţare activă pentru 
dezvoltarea abilităţilor de alegere a profesiei 

11.00- 

13.00 

W5. Psihologie clinică şi Psihoterapie 
Anca Dobrean - Evaluare şi intervenţii 
validate ştiinţiific în tulburările emoţionale 
ale copiilor 

W20. Psihologia muncii, transporturilor şi 
serviciilor 
Eugen – Corneliu Hăvârneanu – 
Familiarizarea şi persuadarea psihologilor 

W11. Psihologie educaţională, consiliere 
şcolară şi vocaţională Ramona Lupu  
Diagnosticul diferential între TSA, disfazie 
şi întârziere în dezvoltarea limbajului şi 



practicieni cu necesitatea orientării spre 
înţelegerea modului de funcţionare şi de 
schimbare a comportamentului participanţilor 
la trafic 

elemente de intervenţie 

13.00- 

16.00 

W8. Psihologie clinică şi Psihoterapie  
Ioana Lepădatu - Interacţiunea părinţi- 
copii. Relaţiile cu alţi copii şi reaţiile dintre 
fraţi 

W24. Psihologia muncii, transporturilor şi 
serviciilor Roxana Maier - Managementul 
stresului în incidentele critice la controlorii de 
trafic aerian 

Simpozion- Oana Moşoiu – Perspective 
asupra (re) proiectării situațiilor de învățare. 
Aplicații ale învățării constructiviste. 

16.00- 

20.00 

W6. Psihologie clinică şi Psihoterapie  

Diana Lucia Vasile – Sănătate şi 
traumatizare psihică 
 
 

W21. Psihologia muncii, transporturilor şi 
serviciilor 
Dragoş Iliescu, Andreea Butucescu – 
Interviul comportamental sau obiectivarea 
procesului de intervievare ca metodă de 
evaluare 

Simpozion – Oana Oana Rebeca – 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale – 
exemple de bune practici 

 

             Sâmbătă, 25 mai 2019 

09.00- 

12.00 

W17. Psihologie pentru  apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Constantin Roangheşi, Georgiana Zonea  
Modele de evaluare a competenţei de luare 
a deciziei. Rolul factorilor  individuali  în 
competenţa de luare a deciziilor. 
Particularităţi ale luării deciziei în mediul 
aeronautic. 

W22. Psihologia muncii, transporturilor şi 
serviciilor 
Corina Mihaela Zaharia - Strategii de actiune 
pentru asigurarea culturii organizaţionale 
propice dezvoltarii potentialului uman. 

Simpozion  

 

12.00- 

14.00 

W18. Psihologie pentru  apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională Corina 

Mihaela Zaharia – Strategii de acţiune 
pentru asigurarea unui climat de munca 
favorabil potenţialului uman în mediul 
militar  

W23. Psihologia muncii, transporturilor şi 
serviciilor 
Ciprian Răulea - Elemente de design psiho şi 
sociometric în dezvoltarea grupurilor 
performante 

 

Simpozion – Cristiana Bălan 

14.00- 

16.00 

W19. Psihologie pentru  apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Adriana Samson Abordarea 
psihoterapeutică şi juridică a personalităţii 
adictive. O nouă provocare a psihologiei 
contemporane: comportamentul adictiv prin 
pisma justiţiei restaurative 

W9. Psihologie clinică şi Psihoterapie 
Marilena Ticuşan – Impactul comunicării 
asupra dezvoltării psihice şi actorii implicaţi 
 

Simpozion – Adina Babonea – 

Psihoterapie experiențială. Corpul – templul 
emoțiilor noastre 

16.00 Închiderea conferinţei, sesiunii de lucrări ştiinţifice, workshopurilor şi simpozioanelor 


