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 Curriculum vitae    

 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume  Geanina CUCU-CIUHAN 

Adresa  Str. Baboi, nr. 107D, com. Domnesti, Jud. Ilfov, România 

Telefon   Mobil: 0745098023 

Fax   

E-mail  geaninaciuhan@gmail.com, geanina.ciuhan@upit.ro 
 

Cetatenia  romana 
 

Data nasterii  18.09.1971 
 

 Sex  feminin 
 

Locul de munca vizat / 

 Aria ocupationala 

  

Activități   
 

Experienta profesionala 
 

 

Perioda  1999-prezent 

Functia sau postul ocupat  Profesor universitar (2007-prezent), conferenţiar universitar (2004-2007), Lector 

universitar (2000-2004), Asistent universitar (1999-2000) - Facultatea de Științe 

ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, Departamentul de Psihologie, Științele 

Comunicării și Asistență Socială. 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 În prezent sunt coordonatorul programului de master în Psihologie clinică – 

evaluare și intervenție. 

În anul universitar curent (2017-2018) sunt titularul următoarelor discipline: 

La programul de master în Psihologie clinică – evaluare și intervenție : 

Psihodiagnosticul clinic al copilului și adolescentului, Psihologie aplicată în 

clinică, Metode avansate de cercetare în psihologia clinică și psihoterapie, Practică 

clinică supervizată 

La programul de licență în Psihologie: Psihopatologia copilului și adolescentului, 

Psihoterapia copilului și adolescentului, Orientări și curente în psihoterapie, 

mailto:geaninaciuhan@gmail.com
mailto:geanina.ciuhan@upit.ro
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Metode calitative de cercetare în psihologie,  Psihologie experimentală, Psihologie 

aplicată în clinică. 

Alte cursuri predate la nivel licență de-a lungul carierei didactice: Psihodiagnostic, 

Psihodiagnoza inteligenței și aptitudinilor, Psihodiagnoza personalității, 

Psihologia educaţiei,  Introducere în Psihoterapie, Psihodiagnoza disfuncțiilor 

cognitive și de limbaj, Psihologia vârstelor, Psihologie generală, Elemente de 

psihopatologie avansată, Psihoterapii individuale și de grup. 

În prezent sunt Director al Centrului de Cercetare pentru Promovarea Excelenței 

în Formarea Profesională, acreditat de CNCSIS în anul 2005 și de Senatul 

Universității din Pitești.  Atribuții: stabilirea strategiei de cercetare şi a 

priorităţilor, conducerea granturilor de cercetare, implementarea şi evaluarea 

rezultatelor proiectelor de cercetare, managementul resurselor umane şi utilizarea 

eficientă a bugetului. Am coordonat două proiecte de cercetare CNCSIS şi am fost 

membru în echipe de cercetare / cercetare-dezvoltare. 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea  din Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr. 1 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ superior 

 

Perioda  2016-prezent 

Functia sau postul ocupat  Profesor universitar (asociat), Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol 

”Davila” București, Facultatea de Medicină 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Susțin cursurile ”Violența domestică” și ”Consumul de droguri”. 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol ”Davila” București - Str. Dionisie 

Lupu, nr. 37, sector 2, București  

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ superior 

 

 

 

Perioda  2008-prezent 

Functia sau postul ocupat  Psiholog clinician, psihoterapeut 

Psihoterapeut specializat în hipnoză și psihoterapie ericksoniană – certificat 

internațional, The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, Arizona, USA. 

Psihoterapeut specializat în terapie centrată pe emoții – certificat international, 

International Society for Emotion Focused Therapy. 

Atestat de liberă practică – Colegiul Psihologilor din România, cod 00020 - în 

specialitățile: 

Psihologie clinică - Psiholog principal și supervizor  

Psihoterapie - Psihoterapeut formator supervizor în psihoterapie experienţială 

Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - Psiholog principal și 

supervizor 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Experiență în psihodiagnostic clinic, aptitudini de consiliere şi psihoterapie 

individuală şi de grup, psihologie educațională, consiliere vocațională și orientare 

profesională. 

Experiență relevantă în psihoterapia adultului, copilului și adolescentului, cu o 

gamă largă de probleme psihologice. 

Psiholog clinician asociat la Clinica Anima Victoriei. 

Participare în proiecte europene: 

1. Înființarea Centrului de Cercetare, Diagnostic și Tratament pentru 

Tulburările de Dezvoltare – Minnie Psychological Center – în cadrul 

proiectului POSDRU/176/3.1./S/150369 – Start-up Antreprenorial – 
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accord de finanțare nr. 554 din 6.07.2015. 

2. Furnizor de servicii de consiliere psihologică individuală și de grup de 

suport pentru 68 de beneficiari, în cadrul proiectului ACCES la Educație, 

Servicii și Comunitate pentru copiii și adulții în scaune rulante, proiect 

finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 

România. Beneficiarul proiectului este Fundația Motivation Romania. 

3. Expert consiliere psihologică și orientare vocațională – Proiect 

POSDRU/160/2.1/S/142379 – „Sa devenim activi pe piata muncii”  - 

conform contractului de prestari servicii intre S.C. EXCELENT S.R.L. si 

Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, 

Domenii si Servicii Conexe – AGROSTAR,  solicitant in proiectul 

POSDRU/160/2.1/S/142379 – „Sa devenim activi pe piata muncii”. 

4. Expert consiliere – Proiect POSDRU/190/1.1/S/156899 - ”Scrisul face 

bine” conform contractului de prestari servicii nr. 62/04.11.2015 (Servicii 

de orientare – expert consiliere) încheiat cu Asociația Tineri pentru 

Dezvoltare Durabilă în Europa, partener în proiect. 

Numele si adresa angajatorului   Cucu-Ciuhan Geanina - Cabinet Individual de Psihologie, Șoseaua Panduri, nr. 11, 

bloc P20, parter, ap. 5, sector 5, București 

www.geaninacucuciuhan.com 

www.psihoterapie-copil.ro  

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Practică independentă 

   

Perioda  2009-iul. 2013 

Functia sau postul ocupat  Expert proiecte în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 1. DOCIS - „Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din 

învăţământul superior din România”, proiect POSDRU/2/1.2/S/2. Expert 

pentru programul de studii universitare Psihologie. Atribuții: definirea 

competențelor absolvenților pentru programul de studii universitare de licență 

Psihologie; descrierea calificării corespunzătoare programului de studii 

Psihologie, nivel licență; redactarea grilei in formatul necesar pentru înscrierea 

în RNCIS a calificării corespunzătoare programului de studii „Psihologie”, 

nivel Licență. 

2. IMIPQNET - Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările 

profesionale din România, proiect POSDRU/93/S/3.3/53132. Expert 

metodologic pentru calificări profesionale reglementate. Atribuții: analiza şi 

revizuirea legislaţiei privind recunoașterea calificărilor, reglementările 

serviciilor de furnizare de formare profesională, validarea şi certificarea 

competenţelor; realizarea ghidurilor de certificare şi recunoaştere a calificărilor 

pentru profesii reglementate/ calificări profesionale; realizarea termenilor de 

referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a 

competenţelor şi procesele de recunoaștere a calificărilor; acordarea de 

asistenţă, consultanţă, informare, evaluare şi audit Autorităţilor Competente în 

implementarea „termenilor de referinţă standard orientativi. 

3. TEORO - Terapia ocupaţională şi ingineria aplicată în echipamente pentru 

reabilitare şi tehnologie asistivă – specializări universitare europene, nou 

introduse în România, pentru o societate bazată pe cunoaştere şi egalitate de 

şanse, proiect POSDRU/86/1.2/S/63545. Expert elaborare standarde specifice 

de evaluare a programului de studii universitare de licență în Terapie 

Ocupațională. 

4. MONINSERT - Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de 

învățământ tehnic și profesional, nivel 1 și nivel 2, proiect 

http://www.geaninacucuciuhan.com/
http://www.psihoterapie-copil.ro/
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POSDRU/90/2.1/S/56514. Expert pe termen lung - atribuții: coordonarea 

activităților de pregătire ale anchetei de teren; selectarea operatorilor de teren; 

participarea la întâlnirile cu operatorii de teren, monitorizarea anchetei de 

teren, participarea la activitățile de informare și diseminare. 

5. TOTTA VITA SCHOLA EST - ID 40784 – expert pe termen scurt – sustinere 

program de formare continua pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice din învățământul primar și preșcolar. 

6. POSDRU/109/2.1/G/81477 - Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor 

viitori economişti în scopul facilitării tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa 

activă – consilierea psihologică și orientarea profesională a studenților 

economiști ce fac parte din grupuri dezavantajate - ETS pentru activități de 

consiliere psihologică și orientare profesională a studenților  

Numele si adresa angajatorului   Autoritatea Națională pentru Calificări – P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, 

București 

Universitatea din Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr. 1 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Dezvoltarea resurselor umane 

 

 

Perioda  2008-2014 

Functia sau postul ocupat  Profesor universitar (asociat), Universitatea București – Facultatea de Psihologie 

și Științele Educației 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Am susținut următoarele cursuri: 

- Psihodiagnoza disfuncțiilor cognitive și de personalitate – Master 

Psihologie clinică – evaluare și intervenție terapeutică, anul I – anii 

universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014;  

- Psihodiagnoza funcționării cognitive – Master Psihodiagnoză, 

psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală, anii 

universitari 2009-2010 și 2010-2011; 

- Psihodiagnoza copilului, cuplului și familiei – Master Evaluarea, 

consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei, anii universitari 

2009-2010 și 2010-2011 

- Curs deschis - Master Psihologie clinică – evaluare și intervenție 

terapeutică, anul II – anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-

2011, 2011-2012, 2013-2014; 

- Psihopatologia copilului și adolescentului – Master Evaluarea, 

consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei, adult cuplu, 

familie, anul I, anul universitar 2009-2010. 

Membru în comisia de evaluare a 27 de teze de doctorat în ultimii 3 ani. 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea București - Str. Panduri nr. 90, Sector 5, București Universitatea   

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ superior 

 

 

Perioda  2010-2014 

Functia sau postul ocupat  Profesor universitar (asociat), Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Am susținut următoarele cursuri la programul de studii universitare de licență în 

Psihologie : 

- Consiliere și psihoterapie organizațională, anul III Psihologie, anii 

universitari 2010-2011, 2011-2012 

- Metodologia cercetării în științele sociale – Psihologie, anul I Psihologie, 

anul universitar 2013-2014 
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- Psihologie cognitiv-comportamentală – Psihologie anul II, anul universitar 

2013-2014. 

Numele si adresa angajatorului   Școala Națională de Studii Politice și Administrative - Str. Povernei nr. 7, Sector 

1, București 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ superior 

 

 

Perioda  2004-2012 

Functia sau postul ocupat  Decan, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Pitești 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Managementul și conducerea operativă a facultăţii: planificarea, coordonarea, 

implementarea şi evaluarea activităţilor didactice și de cercetare științifică din 

facultate, managementul resurselor umane şi utilizarea eficientă a bugetului. 

Contribuții la dezvoltarea facultății: 

- Inițierea și coordonarea demersului de înființare și respectiv acreditare a 

domeniului de licență Psihologie la Universitatea din Pitești. 

- Inițierea și coordonarea demersului de acreditare a programului de master 

Psihologie clinică – evaluare și intervenție. 

- Înființarea și acreditarea de către CNCSIS a Centrului de Cercetare pentru 

Promovarea Excelenței în Formarea Profesională. 

- Înființarea și coordonarea Centrului de Consiliere și Orientare Profesională al 

Universității din Pitești. 

- Coordonarea la nivel de decanat a procesului de acreditare respectivautorizare 

provizorie pentru trei domenii de licență: Științe ale comunicării – Jurnalism, 

Relații internaționale și studii europene, Poliție comunitară. 

- Coordonarea evaluării periodice a planurilor de învățământ astfel încât să 

se asigure concordanța cu competențele cerute la nivelul pieței muncii și 

cu evoluția profesiilor respective pe plan national și internațional. 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea din Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr. 1 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Management învăţământ superior 

 

Perioda  2002-2004 

Functia sau postul ocupat  Secretar Ştiinţific – Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism; Șef Catedră 

Științe Socio-Umane 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Conducerea activităţii de cercetare ale facultăţii: stabilirea strategiei de cercetare şi 

a priorităţilor, conducerea granturilor de cercetare, implementarea şi evaluarea 

rezultatelor proiectelor de cercetare, managementul resurselor umane şi utilizarea 

eficientă a bugetului. 

Managementul Catedrei de Științe Socio-Umane 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea din Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr. 1 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Management universitar 

 

Perioda  1995-1999 

Functia sau postul ocupat  Psiholog, Asistent universitar asociat, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi 

Sport Bucureşti, Facultatea de Educaţie Fizică Militară “General Virgil I. 

Bădulescu” 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Consiliere psihologică, psihodiagnostic ; predare discipline psihologie (seminarii, 

laboratoare de Psihologia sportului, Psihologie educaţională) 

Numele si adresa angajatorului   Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, Facultatea de Educaţie 

Fizică Militară “General Virgil I. Bădulescu” 
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Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ superior 

 

 

Educatie si formare 
 

 

Perioda  Iunie 2017 – Prezent 

Calificarea / diploma obtinuta  Abilitare în domeniul de doctorat Psihologie 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Psihologie 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Ministerul Educației Naționale, O.M. nr. 4189 din 21.06.2017  

Teza de abilitare ”Research on the effectiveness of contemporary 

experiential-humanistic psychotherapy”, susținută la Universitatea din 

București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

Nivelul de clasificare a formei 

de invatamint / formare 

 Conducător de doctorat 

 

 

Perioda  25 iul. 2017 – 28 iul. 2017 

Calificarea / diploma obtinuta  Psihoterapeut specializat în terapie centrată pe emoții (Emotion Focused Therapy) 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Programul intensiv de formare profesională ”Emotion Focused Therapy – Level I”  

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 International Society for Emotion Focused Therapy, Universite York, Canada 

Nivelul de clasificare a formei 

de invatamint / formare 

 Atestare profesională – certificat internațional 

 

 

Perioda  11 iul. 2016 – 29 iul. 2016 

Calificarea / diploma obtinuta  Psihoterapeut specializat în hipnoză și psihoterapie ericksoniană – certificat 

internațional 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Programul intensiv de formare profesională ”Abordări ericksoniene în 

psihoterapia hipnotică de scurtă durată” (modulele Fundamental, Intensiv și 

Avansat) 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, Arizona, USA  

Nivelul de clasificare a formei 

de invatamint / formare 

 Atestare profesională – certificat internațional 

 

 

 

Perioda  2013 - prezent 

Calificarea / diploma obtinuta  Recunoașterea titlului de psiholog în Belgia 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Psihodiagnostic clinic, aptitudini de consiliere şi psihoterapie individuală şi de 

grup, psihologie educațională și orientare profesională. 

 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Commission des Psychologues, număr atestat: 712212167 

Nivelul de clasificare a formei 

de invatamint / formare 

 Atestare profesională 
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Perioda  2005 - prezent 

Calificarea / diploma obtinuta  Psiholog clinician principal și supervizor în psihologie clinică 

Psihoterapeut formator supervizor în psihoterapie experienţială 

Psiholog principal și supervizor în psihologie educațională și orientare școlară și 

profesională 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Psihodiagnostic clinic, aptitudini de consiliere şi psihoterapie individuală şi de 

grup, psihologie educațională și orientare profesională. 

 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Colegiul Psihologilor din România 

Nivelul de clasificare a formei 

de invatamint / formare 

 Atestare profesională 

 

 

Perioda  2007-2009 

Calificarea / diploma obtinuta  Master în Management Public 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Managementul instituțiilor publice 

Cunoștințe avansate și competențe de analiză și sinteză specifice funcțiilor 

de conducere din instituțiile publice 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management 

Nivelul de clasificare a formei 

de invatamint / formare 

 Master 

 

 

 

Perioda  2000-2005 

Calificarea / diploma obtinuta  Psihoterapeut formator supervizor în psihoterapie experienţială 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Psihodiagnostic clinic, aptitudini de consiliere şi psihoterapie individuală şi de 

grup. 

Supervizor în consilierea şi psihoterapia individuală şi de grup. 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Societatea de Psihoterapie Experienţială Română 

Nivelul de clasificare a formei 

de invatamint / formare 

 Formare profesională 

 

Perioda  1997-2000 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor în psihologie 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Teza: Hiperactivitatea cu deficit de atenţie la copil – o abordare psihoterapeutică, 

coordonator știinific – prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Nivelul de clasificare a formei 

de invatamint / formare 

 Doctorat 

 

Perioda  1995-1997 

Calificarea / diploma obtinuta  Master în psihodiagnostic şi psihoterapie 
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Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Psihodiagnostic clinic 

Competenţe de consiliere psihologică şi psihoterapie 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Nivelul de clasificare a formei 

de invatamint / formare 

 Master 

 

Perioda  1990-1995 

Calificarea / diploma obtinuta  Licenţiat în psihologie 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Competenţe de bază în psihologie clinică, psihologie educaţională, psihologia 

muncii şi organizaţională 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei 

Nivelul de clasificare a formei 

de invatamint / formare 

 Studii universitare de licenţă 

 

Perioda  1986-1990 

Calificarea / diploma obtinuta  Bacalaureat 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Matematică şi fizică 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Bucureşti (1986-1988),  

Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba-Iulia (1988-1990). 

Nivelul de clasificare a formei 

de invatamint / formare 

 Bacalaureat 

 

 

 Aptitudini si competente 

personale 
 

Limba materna  română 
 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de 

ascultare 

Abilitati de 

citire 

Interactiune Exprimare  

 

Limba engleză   Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 

Limba franceză   Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Competente si abilitati sociale  Abilităţi de comunicare, empatie, capacitatea de a  munci în echipă, abilităţi de 

negociere, de rezolvare a conflictelor, dobândite în activitatea de la locul de 

muncă, în timpul facultăţii, la master, prin programe de optimizare şi dezvoltare 

personală de grup. 
 

Competente si aptitudini 

organizatorice 

 Aptitudini organizatorice: planificare, coordonare, implementare şi evaluarea 

activităţilor, in managementul resurselor umane şi în utilizarea eficientă a 

bugetului. 

Aptitudini manageriale: de coordonare şi organizare a oamenilor, Capacitatea de a 

avea iniţiative, de a formula scopuri şi obiective, capacitatea de rezolvare de 
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probleme si de luare a deciziilor, gândire creativă și analitică, gândire strategică.  
 

Competente  si aptitudini 

tehnice 

 Operare programe specifice psihodiagnosticului, aparate specifice psihologiei 

experimentale 
 

Competente si cunostinte de 

utilizare a calculatorului 

 Operare calculator (Windows, Excel, SPSS) 

 

Competente si aptitudini 

artistice 

  

 

Alte competente si aptitudini   

Permis de conducere  Permis de conducere Categoria B 

Informatii suplimentare  AFILIEREA LA ORGANIZATII PROFESIONALE INTERNAŢIONALE 

ŞI NATIONALE RECUNOSCUTE 

 Membru al organizaţiei ştiinţifice internaţionale Society for Psychotherapy 

Research (SPR) 

 Membru al Colegiului Psihologilor din România - Membru al Comitetului 

Director, Comisia de Psihologie Educațională, Consiliere Vocațională și 

Psihopedagogie Specială 

 Președinte al Asociației Institutul de Psihologia Dezvoltării 

 Membru al Asociaţiei Psihologilor din România 

 Membru al Societăţii de Psihoterapie Experienţială Română  

 Expert Agenția Romana de Asigurarea Calității în Învățământul Superior 

(ARACIS) 

 Expert Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) 

 

MEMBRU ÎN COLEGII DE REDACŢIE – REVISTE INDEXATE BDI 

 Journal of Experiential Psychotherapy (editat de Societatea de 

Psihoterapie Experiențială Română) 

 American Journal of Applied Psychology (editat de Science and 

Education Publishing) 

 Psychology and Behavioral Sciences (editat de Science Publishing 

Group)  

 American Journal of Applied Psychology (editat de Science Publishing 

Group) 

   

Referințe  Professor David Orlinsky, Ph.D., Department of Comparative Human 

Development, University of Chicago, Chicago, IL  60637 USA 

Contact: 5555 S. Everett Ave. (C16) Chicago, IL  60637  USA 

tel. 01-773-752-0789, email: d-orlinsky@uchicago.edu 

 

Professor Neill Watson, Ph.D., Department of Psychology, College of 

William and Mary Williamsburg, VA 23187-8795 

Contact: npwats@wm.edu 

 

Professor George Silberschatz, Ph.D., Department of Psychiatry, 

University of California, San Francisco, School of Medicine 

Contact: 513 Parnassus Ave, San Francisco, CA 94143-0410, USA, email: 

George.Silberschatz@ucsf.edu 

 

 

 

  

mailto:d-orlinsky@uchicago.edu
https://mail.upit.ro/src/compose.php?send_to=npwats%40wm.edu
mailto:George.Silberschatz@ucsf.edu
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