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Sâmbătă, 3 noiembrie 2018 

08:30-09:00  PRIMIREA ŞI ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR 

09:00-10:45  
CEREMONIA OFICIALĂ DE DESCHIDERE A CONFERINŢEI 

(Amfiteatrul Motru, et. 1) 

10:45-11:00  PAUZĂ DE CAFEA 

11:00-13:00  

PREZENTARE DE LUCRĂRI – Sesiunea 1 

(Amfiteatrul Motru, et. 1) 

 

Moderatori:  

conf. univ. dr. Elena VLADISLAV,  

psih. MD Claudia (POPESCU) TĂNASE,  

conf. univ. dr. Victor BADEA,  

lect. univ. dr. Lucian ALECU 

 

Confluențe metodologice în psihoterapia tulburărilor emoționale și de comportament ale 

copiilor din familii cu modificări de structură 

lect. univ. dr. Sandrina MINDU 
 

Asistentul maternal și înțelegerea scenariilor de viață repetitive în plan transgenerațional 

lect. univ. dr. Marinela Carmen GRIGORE 
 

Dificultatea maternă postnatală – specificul evaluării și intervenției din perspectivă 

maternologică 

psihoterapeut Simina ANGELESCU, medic drd. Daniela MARINCAȘ 
 

Un copil pentru tata – studiu de caz al unei mame care naște un copil mort 

psihoterapeut dr. Carmen S. MIKULOVIĆ 
 

Schemele dezadaptative timpurii și mecanismele de coping comportamental în contextul 

simptomatologiei de tip bulimic 

psihoterapeut Roxana RADOMIR-BELIȚOIU 
 

Când e timpul să crești, nu ai unde să fugi: creșterea vine dinăuntru 

conf. univ. dr. Nicoleta RĂBAN-MOTOUNU, conf. univ. dr. Ileana VITALIA 
 

Experiența transformării: din interior spre exterior 

conf. univ. dr. Ileana VITALIA, conf. univ. dr. Nicoleta RĂBAN-MOTOUNU 
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Prelegere: Mai avem nevoie de tehnică în psihoterapie? Răspunsul este… între „hmm, da” și 

„e complicat”. Cum să înțelegem raporturile între tehnica specifică a unei școli/ metode și 

cercetările privind factorii comuni ai schimbării în psihoterapie. 

lect. univ. dr. Bogdan Cezar ION 

13:00-14:00  PAUZĂ DE PRÂNZ 

Expoziţii 

14:00-16:00  W1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 

W1: Sensul: polivalent, schimbător, imperfect, lect. univ. dr. Lucian ALECU (Sala 1, demisol)  

W2: Avem nevoie de teste în orientarea vocațională?, lect. univ. dr. Adrian LUCA (Sala 2, demisol)  

W3: Copil vulnerabil – Copil Fericit, conf. univ. dr. Victor BADEA și lect. univ. dr. Marina BADEA (Sala 3, demisol) 

W4: Respirația, experiența și accentele interpersonale, lect. univ. dr. Ovidiu Alexandru POP (Sala 4, et. 1) 

W5: Intervenții hipnoterapeutice moderne în combaterea durerii, prof. univ. dr. Irina HOLDEVICI și conf. univ. 

dr. Barbara CRĂCIUN (Amf. Damaschin, parter) 

W6: Noi perspective în GerontoPsihoterapie, psih. dr. Rozeta DRĂGHICI (Sala 7, et. 1) 

16:00-16:15  PAUZĂ DE CAFEA 

16:15-18:15  W 7 W 8 W 9 W 10 W 11 W 12 

W7: De la antrenamentul tehnicii specifice la antrenamentul factorilor comuni ai schimbării, lect. univ. dr. 

Bogdan Cezar ION (Sala 1, demisol) 

W8: Puterea conexiunii emoționale în vindecarea rănilor și repararea relațiilor de cuplu, lect. univ. dr. Corina 

ACRIŞ (POP) (Sala 2, demisol) 

W9: „O stea: lumina care mă privește și în care mă uit”, lect. univ. dr. Mihaela ŞCHIOPU (Sala 4, et. 1) 

W10: Cyberbullying-ul – de la o nouă provocare a nativilor digitali la posibile soluții ale fenomenului, conf. univ. dr. 

Roxana MAIER, conf. univ. dr. Tiberiu DUGHI și lect. univ. dr. Dana BĂLAȘ-TIMAR (Amf. Damaschin, parter) 

W11: Emoția – resursă valoroasă în psihoterapia suportivă a specialiștilor care interacționează cu familia copiilor 

cu dizabilități, conf. univ. dr. Laura Elena NĂSTASĂ și lect. univ. dr. Sandrina MINDU (Sala 3, demisol) 

W12: Terapia granițelor. Utilizarea tehnicilor sistemic-experiențiale în lucrul cu familia disfuncțională și 

reușita integrării, psih. dr. Daniela Petruța COMAN (Sala 7, et. 1) 

18:15-18:30  PAUZĂ DE CAFEA 

18:30-20:30  W 13 W 14 W 15 W 16 W 17 W 18 

W13: Autoprogramarea mentală și sugestia terapeutică. De la relaxare la hipnoză. Necesitatea și 

aplicabilitatea terapeutică în procesul de autotransformare pozitivă, prof. dr. Teodor VASILE (Amf. 

Damaschin, parter) 
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W14: Metodologii psihoterapeutice eclectice în dezvoltarea grupurilor experiențiale, psih. Olivia MOCANU 

(Sala 1, demisol) 

W15: Mindfulness, dans, mișcare și inteligență corporală, lect. univ. dr. Florin VANCEA (Sala 7, et. 1) 

W16: „Copii supradotați fericiți!” – grup experiențial pentru dezvoltarea inteligenței emoționale și sociale la 

copiii supradotați, psih. Augustina ENE (Sala 3, demisol) 

W17: Grupul experiențial unificator în dezvoltarea relației părinte-copil, psih. dr. Andreea Simona OLTEANU 

(Sala 4, et. 1) 

W18: Trauma abandonului în psihoterapie. Dinamica relației terapeut-client, psih. MD Claudia (POPESCU) 

TĂNASE (Amf. Motru, et. 1) 

20:30  CINA FESTIVĂ 

 

 

 

Duminică, 4 noiembrie 2018 

08:30-09:00  PAUZĂ DE CAFEA 

09:00-11:00  W 19 W 20 W 21 W 22 W 23 W 24 

W19: Parteneriatul erotic: între neurobiologie și romantism, lect. univ. dr. Sebastian GODEANU (Sala 1, demisol) 

W20: Psihosomatica: o șansă de a te întâlni cu Tine și de a fi Prezent, lect. univ. dr. Adrian LUCA (Sala 2, demisol) 

W21: Schimbarea emoțiilor în psihoterapia experiențială, prof. univ. dr. Cătălin NEDELCEA și conf. univ. dr. 

Iulia CIORBEA (Sala 4, et. 1) 

W22: Jocul structurat în evaluarea și terapia copilului, conf. univ. dr. Elena Otilia VLADISLAV (Amf. 

Damaschin, parter) 

W23: Părinți care nu vor să crească. Atașamentul transgenerațional patologic, lect. univ. dr. Cristina Denisa 

GODEANU (Sala 3, demisol) 

W24: Metaforă și hermeneutică proiectivă în T.U. – aplicații și tehnici, psih. dr. Mădălina VOICU (Sala 7, et. 1) 

11:00-11:15  PAUZĂ DE CAFEA 

11:15-13:15  W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 

W25: Mecanismele defensive ale Eului și lucrul terapeutic, lect. univ. dr. Ioana STANCU (Amf. Damaschin, parter) 

W26: Accidente colective – perspective experiențiale ale abordării stresorilor, conf. univ. dr. Roxana MAIER 

(Sala 1, demisol) 

W27: Tehnici multisenzoriale utilizate în terapia tulburărilor de învățare la copii, prof. univ. dr. Geanina 

CUCU-CIUHAN (Sala 2, demisol) 
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W28: D ezvoltare personală  

  A  

  D adaistă  

  A ,  

  lect. univ. dr. Naiana VATAVU (Sala 3, demisol) 

W29: Corpul ca partener: dialoguri, provocări, experiențe, lect. univ. dr. Sorina DUMITRACHE (Sala 7, et. 1) 

W30: Personalitate și comportament alimentar. „Snacks-uri” diagnostice & terapeutice cu valoare 

psihonutrițională, lect. univ. dr. Ligiana Mihaela PETRE (Sala 4, et. 1) 

13:15-14:15  PAUZĂ DE PRÂNZ 

14:15-16:15  

PREZENTARE DE LUCRĂRI – SESIUNEA 2 

(Amfiteatrul Motru, et. 1) 

 

Moderatori:  

lect. univ. dr. Cristina Denisa GODEANU,  

lect. univ. dr. Ligiana Mihaela PETRE,  

lect. univ. dr. Adrian LUCA,  

asist. univ. dr. Vasile CONSTANTIN 

 

Psihoterapie, spiritualitate și religie: o analiză din perspectiva psihologiei religiei 

asist. univ. drd. Alexandru-Filip POPOVICI 
 

mBIT ca abordare de coaching și terapie experiențială folosită în managementul stresului și 

în creșterea rezilienței – o serie de studii de caz 

mBIT master trainer dr. Suzanne HENWOOD, mBIT master trainer Grant SOOSALU, psih. 

drd. Alexandru Ioan MANEA 
 

Efectele unui laborator de autocunoaștere, dezvoltare personală unificatoare și optimizare 

profesională pentru viitorii asistenți sociali  

lect. univ. dr. Sorina Daniela DUMITRACHE  
 

Corelația dintre inteligența emoțională și personalitate asupra alegerilor domeniilor de studiu 

consilier psihologic drd. Raluca STEPAN 
 

Dezvoltare personală prin art-terapie: abordare experiențială – studiu de caz 

psih. mrd. Gina ILIE 
 

Arhetipul identitar feminin și anxietatea – o perspectivă simbolic-experiențială relevată în 

improvizația creatoare prin literatură 

asist. univ. dr. Vasile CONSTANTIN 
 

Psihoterapia de cuplu și familie bazată pe mindfulness: studiu teoretic 

psih. mrd. Maria GEMESCU 
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Aprofundarea emoțiilor în psihoterapie – modalități de abordare adaptate strategiei de 

atașament a clientului 

psihoterapeut dr. Mădălina VOICU, psihoterapeut Roxana-Alina OLARU 

16:15-16:30  PAUZĂ DE CAFEA 

16:30-18:30  W 31 W 32 W 33 W 34 W 35 W 36 

W31: Inteligența copiilor noștri (Universul copiilor cu abilități înalte, între „mit și realitate” – „provocări și 

soluții”), psih. dr. Andreea Simona OLTEANU (Sala 1, demisol) 

W32: Atașamentul și ciclurile negative de interacțiune în psihoterapia de cuplu, psih. Roxana-Alina OLARU 

(Sala 2, demisol) 

W33: Creează-ți drumul – o călătorie către curajul interior, psih. MD Luiza UDREA (Sala 3, demisol) 

W34: Abordarea psihoterapeutică în oncologie, psih. Alina Mihaela STANCIU (Amf. Damaschin, parter) 

W35: „Doi într-unul”, conf. univ. dr. Carmen-Maria MECU (Sala 7, et. 1) 

W36: Nisipul magic – diagnoză și transformare psihologică, asist. univ. dr. Gabriela MARC (Sala 4, et. 1) 

 


