Titlu/
Acronim

Psihologia Sănătăţii - Cercetare Clinică şi Optimizare Comportamentală (PSCOC)

Descriere
generală

Obiectivul fundamental al acestui program masteral este acela de a dezvolta abilităţi de
cercetare și de evaluare a stării de sănătate, a tulburărilor clinice, de abordare terapeutică la
nivel cognitiv, emoţional, comportamental în vederea optimizării psiho-comportamentale.
PSCOC va oferi studenţilor un fundament teoretic solid, bine structurat, care acoperă cele
mai recente evoluții în domeniul psihologiei sănătății și a disciplinelor conexe; un portofoliu
consistent util în procesele de evaluare clinică; modele de realizare a rapoartelor clinice sau
funcționale; modele de intervenţie, scheme şi ghiduri de terapie/tratament în orientarea
cognitiv-comportamentală (CBT) bazată pe dovezi ştiinţifice; modele de cercetare în
mediul clini şi oportunităţi de colaborare cu Laboratorul de Psihologia Sănătăţii şi
Neuropsihologie Clinică (LPSNC).
Mai multe detalii cu privire la admiterea în cadrul acestui program pot fi regăsite la
adresa:

Admitere
Cursuri

Profesori

Parteneri

Perspective
în carieră/
Debuşee
profesionale

https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/precizari-admitere-psihologie

Psihologia sănătăţii, Terapii cognitiv-comportamentale, Terapia raţional-emotivă și
comportamentală, Psihologie clinică, Practică (evaluare clinică), Metodologia cercetării și
statistici multivariate, Teoria și practica evaluării cognitive și comportamentale, Psihiatrie,
Psihopatologie socială și tulburările personalității, Hipnoză clinică, Psihopatologie
evoluționistă, Psihosomatică și psiho-oncologie (evaluare și consiliere psihologică),
Cercetări actuale în psihologia clinică și în psihoterapie, Evaluarea și terapia dizabilității,
Psihoterapii centrate pe problemă, Neuroștiințe clinice, Practică în psihoterapie,
Neuropsihologie clinică și practica de profil, Optimizare cognitiv-comportamentală,
Consiliere psihologică și integrare socială, Psihologie pozitivă și dezvoltare personală,
Practică (stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație), Etică și integritate academică.
http://fpse.unibuc.ro/images/planinvatamant/2020-2021/Master/PSCOC%2020202021.pdf
Cadre didactice din Departamentul de Psihologie: Prof. Univ. Dr. Eugen Avram (fondator,
coordonator), Lect. Univ. Dr. Cezar Giosan, Prof. Univ. Dr. Romeo Zeno Creţu, Conf. Univ.
Dr. Ioana Podina, Lector univ. dr. Vlad Burtăverde, Conf. Univ. Dr. Raluca Tomșa, Conf.
Univ. Dr. Cornel L. Mincu, psihoterapeut Dr. Şerban Zanfirescu, psihoterapeut Drd. Claudia
Iacob, psiholog clinician Drd. Monica Bolocan.
Cadre didactice colaboratori: Lect. Univ. Dr. Daniela Ionescu, Conf. Univ. Dr. Simona,
Trifu, medic neurochirurg Dr. Alin Răşină.
Spitalul Clinic de Psihiatrie ,,Alexandru Obregia”, Spitalul Clinic ,,Bagdasar-Arseni” din
Bucureşti, Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu,
Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual (și alți parteneri care ni se vor
alătura).
Program avizat de Colegiul Psihologilor din România pentru specializările psihologie
clinică, consiliere şi psihoterapie cognitiv-comportamentală:
Psihologie Clinică (cod COR: 244501);
Consiliere Psihologică (cod COR: 244502);
Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală (cod COR: 244503).
Program avizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
(ARACIS).
Oportunităţi de încadrare:
Unități de sănătate (reţeaua de stat şi privată: centre de sănătate, spitale, policlinici, centre
de recuperare, centre de dezvoltare şi sănătate); cabinete individuale de psihologie; centre
sau institute de cercetare, inclusiv universitate; instituţii/structuri care încadrează specialiști
cu competențe în evaluare psihologică -evaluarea personalității, evaluare clinică, evaluarea

infuenței contextului instituțional asupra sănătății psihice, evaluarea mecanismelor de
autoreglaj și adaptare, evaluarea sănătății la nivel instituțional și consiliere psihologică.
Testimoniale absolvenți
(max.250300 de
cuvinte)
Testimonial coordonator
de program
(max. 150 de
cuvinte)
Program masteral PSCOC: https://www.facebook.com/psihologia.sanatatii.fpse.ub
Pagină de
facebook/
Laboratorul de Psihologia Sănătăţii şi Neuropsihologie Clinică (LPSNC):
https://www.facebook.com/PsihologiaSanatatiisiNeuropsihologieUB
Persoană de Coordonator program.
Prof. Univ. Dr. Eugen Avram
contact
eugen.avram@fpse.unibuc.ro

Title/ acronym

Health Psychology - Clinical Research and Behavioural Optimization

Short description

The fundamental objective of this master's program is to develop research
and psychological assessment skills of health, psychopathology,
psychotherapeutic approach at the cognitive, emotional and behavioural level
in order to provide psycho-behavioural optimization.
This program will provide students with a solid, well-structured theoretical
foundation that covers the latest developments in the field of health
psychology and related disciplines; a consistent portfolio useful in clinical
assessment processes; models for making clinical or functional reports;
intervention models, schemes and guidelines for psychotherapy in cognitivebehavioural orientation (CBT) based on scientific evidence; clinical research
models and collaboration opportunities with the Laboratory of Health
Psychology and Clinical Neuropsychology.
For more information regarding the admission to this programme, please
visit the following link:
https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/precizari-admiterepsihologie

Admission
Courses

Teachers

Partners

Career opportunities

Health psychology, Cognitive-behavioural therapies, Rational-emotive and
behavioural therapy, Clinical psychology, Practice (clinical assessment),
Research methodology and multivariate statistics, Theory and practice of
cognitive and behavioural assessment, Psychiatry, Social psychopathology
and personality disorders, Clinical hypnosis, Evolutionary psychopathology,
Psychosomatics and psycho-oncology (psychological assessment and
counselling), Current research in clinical psychology and psychotherapy,
Disability assessment and therapy, Problem-focused psychotherapy, Clinical
neuroscience, Psychotherapy practice, Clinical neuropsychology, Clinical
neuropsychology and practice, Psychological counselling and social
integration, Positive psychology and personal development, Practice (for the
elaboration of the dissertation), Ethics and academic integrity.
http://fpse.unibuc.ro/images/planinvatamant/20202021/Master/PSCOC%202020-2021.pdf
Professor from the Psychology Department: Prof. Univ. Dr. Eugen Avram
(fondator, coordonator), Lect. Univ. Dr. Cezar Giosan, Prof. Univ. Dr. Romeo
Zeno Creţu, Conf. Univ. Dr. Ioana Podina, Lector univ. dr. Vlad Burtăverde,
Conf. Univ. Dr. Raluca Tomșa, Conf. Univ. Dr. Cornel L. Mincu,
psihoterapeut Dr. Şerban Zanfirescu, psihoterapeut Drd. Claudia Iacob,
psiholog clinician Drd. Monica Bolocan.
Associate Professors: Lect. Univ. Dr. Daniela Ionescu, Conf. Univ. Dr.
Simona, Trifu, medic neurochirurg Dr. Alin Răşină.
Alexandru Obregia Clinical Psychiatric Hospital, Bagdasar-Arseni Clinical
Hospital in Bucharest, National Institute of Diabetes, Nutrition and
Metabolic Diseases Prof. Dr. N. Paulescu, Swedish Organization for
Individual Humanitarian Aid (and other partners who will join).
Program approved by the Romanian College of Psychologists for the
specializations of clinical psychology, counselling and cognitive-behavioural
psychotherapy:
Clinical Psychology (COR code: 244501);
Psychological Counselling (COR code: 244502);

Graduates’
testimonials
(max.250-300 words)
Coordinator’s
testimonial
(max. 150 words)
Facebook page

Contact person

Cognitive-Behavioural Psychotherapy (COR code: 244503).
Program approved by the Romanian Agency for Quality Assurance in
Higher Education (ARACIS).
Employment opportunities:
Health units (state and private network: health centres, hospitals, polyclinics,
recovery centres, development and health centres); individual psychology
offices; research centres or institutes, including universities; institutions /
structures that employ specialists with skills in psychological assessment personality assessment, clinical assessment, assessment of the influence of
the institutional context on mental health, assessment of self-regulation and
adaptation mechanisms, health assessment at the institutional level and
psychological counselling.
Master program: https://www.facebook.com/psihologia.sanatatii.fpse.ub
Laboratory of Health Psychology and Clinical Neuropsychology):
https://www.facebook.com/PsihologiaSanatatiisiNeuropsihologieUB
Programme Coordinator:
Prof. Univ. Dr. Eugen Avram
eugen.avram@fpse.unibuc.ro

