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Stimate aplicant, 

Vă mulțumim pentru intenția de a participa la programul de formare în Psihoterapia Familiei: o 

abordare centrată pe dezvoltarea de competențe și dovezi validate științific. Prin programul de 

formare elaborat de AMPP și acreditat de Colegiul Psihologilor din România, ne propunem să 

promovăm în rândul specialiștilor în sănătate mintală din România abordarea psihoterapeutică centrată 

pe dovezi validate științific.  

Programul intensiv de formare complementară este construit pentru a propulsa înaintarea solicitanților 

în dezvoltarea profesională. Sunt acceptați în programul de formare complementară studenții care își 

doresc să devină cei mai buni clinicieni practicanți și care doresc să beneficieze de o formare 

riguroasă axată pe dezvoltarea de competențe. 

Pe parcursul celor 2 sau 5 ani de formare complementară avem așteptări mari din partea participanților. 

Pentru a beneficia cât mai mult de pe urma programului de formare complementară, studenții trebuie să 

fie deschiși la provocări; dornici să participe activ la formarea de bază și supervizarea profesională; 

dar și să-și dorească să fie cei mai buni psihoterapeuți atât pentru sine cât și pentru clienți. Misiunea 

echipei noastre de formatori constă în asigurarea unui mediu de învățare în care studenții beneficiază 

de o formare cu sens care să le permită aprofundarea celor mai bine susținute modele de 

intervenție psihoterapeutică în munca clinică cu persoana (copii, adolescenți, adulți), cuplul și familia.  

Beneficiile practice ale absolvenților programului de formare complementară includ posibilitatea obținerii 

unui atestat de psiholog-psihoterapeut de familie  (recunoscut de Colegiul Psihologilor din 

România); formare clinică și practică în gestionarea cazurilor complexe de psihoterapie; utilizarea celor 

mai eficiente modele de tratament clinic pentru diferite probleme de sănătate mintală; posibilitate pentru 

internship (stagiu de practică) alături de psihoterapeuți acreditați; și o comprehensiune integrativă 

asupra sistemului național și internațional de psihoterapie centrată pe dovezi validate științific.  

Întâmpinăm cu entuziasm interesul dvs. pentru programul de formare complementară. După 

completarea aplicației vă invităm să expediați formularul și anexele (două scrisori de recomandare și o 

scrisoare de intenție, copia ordinului de plată) prin e-mail la adresa: integrativefamilytherapy@yahoo.ro. 

Toate aplicațiile vor fi analizate de către membrii comitetului de admitere, și dacă sunteți calificat/ă 

pentru interviu veți fi informat/ă în timp util în legătură cu data și locația pentru desfășurarea acestuia.  

 

 

Cu deosebită considerație, 

Membrii Comitetului de Admitere 

              

mailto:integrativefamilytherapy@yahoo.ro
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Formularul – Aplicația pentru admitere 

 

Data aplicației:____________________________________ 

Numele aplicantului:_________________________________________________________________ 

Adresa:____________________________________________________________________________ 

Oraș:____________________________________________________ Județ:____________________ 

Telefon: ____________________________________ Email: ________________________________ 

Data nașterii:________________________________________Sexul:________Etnia:_____________ 

Aplic pentru programul de formare complementară de   □ 2 ani sau    □ 5 ani din orașul: 

□ București                □ Satu Mare                   □ Cluj                          □ Braşov 

 

 

 

Experiență educațională (studii universitare/studii post-universitare/participare la programe de 

formare complementară/ nu se vor menționa cursurile de formare continuă): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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TRASEU EDUCAȚIONAL 

Absolvent (ă) a Universității:__________________________________________________________ 

Facultatea de:______________________________________________________________________ 

Orașul:__________________________________________________Anul absolvirii:_____________ 

Nota de absolvire (calificativul obținut):_________________________________________________ 

Membru al (COPSI; CMR; CNAS; etc.)___________________________________________________ 

Premii/Distincții academice:__________________________________________________________ 

Publicații:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Participare la Conferințe 

Internaționale:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Blog/site:__________________________________________________________________________  

 

TRASEU PROFESIONAL 

Angajator actual:____________________________________________________________________ 

Adresa:____________________________________________________________________________ 

De câți ani sunteți angajat(ă):_________________________________________________________ 

Experiența clinică: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ALTE CERINȚE 

 

Referințe: Depuneți două scrisori de recomandare în care să apară informații despre cunoștințele și 

abilitățile dvs. clinice, dar și potențialul personal pentru a practica psihoterapia. Completați numele, 

numărul de telefon sau adresa de e-mail a persoanelor care au făcut recomandarea: 

Nume:___________________________________________Emial/Tel:__________________________ 

Nume:___________________________________________Emial/Tel:__________________________ 

 

Scrisoare de intenție: Întocmiți o scrisoare de intenție, care va fi anexată formularului de aplicație. 

Descrieți în conținutul acesteia interesele dvs. atât pentru psihoterapia de familie, cât și pentru 

programul de formare complementară centrat pe dezvoltarea de competențe și dovezi validate științific. 

Scrieți-ne despre potrivirea dintre programul de formare complementară și obiectivele dvs. profesionale, 

dar și despre cine sunteți ca persoană și care sunt valorile dvs. de viață. De asemenea vă invităm să 

menționați orice altă informație care considerați că vă recomandă pentru admiterea în programul de 

formare complementară. Scrisoarea de intenție nu va depăși mai mult de două pagini.  

Documente de studii și atestate: Vă invităm să ne transmiteți prin e-mail alături de formularul de 

aplicație și solicitările mai sus menționate fotocopii ale actelor dvs. de studii și atestatele de membru în 

diferite foruri profesionale.  

Taxă pentru depunerea aplicației: Taxa percepută pentru analiza aplicației este în cuantum de 50 de 

ron. Aceasta va fi depusă în contul Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie 

RO31BTRL03101205S05930XX – RON, deschis la Banca Transilvania S.A. Copia ordinului de plată 

fiind anexată formularului de aplicație.           

 

Prin semnarea acestei aplicații îmi exprim intenția de a participa la programul de formare 

complementară în Psihoterapia Familiei: o abordare centrată pe dezvoltarea de competențe și 

dovezi validate științific în vederea obținerii certificatului de psiholog-psihoterapeut de familie. 

 

______________________________                                         _______________________________  

Semnătura                                                                                Data 


