Psihoterapeut MINOLA IULIANA BRATOVEANU

Psiholog clinician practicant autonom, consilier psihologic experientialist autonom si
psihoterapeut experientialist autonom, toate specializarile fiind atestate de Colegiul Psihologilor
din Romania
Consilier psihologic si psihoterapeut practicant autonom certificat de Societatea Romana de
Psihoterapie Experientiala (S.P.E.R.)
A urmat stagii de pregatire in testul psihologic clinic „Testul Rorschach - Scorare si Interpretare.
Sistemul comprehensiv Exner", in colaborare cu Asociatia Romana de Psihodiagnoza
Proiectiva in perioada 2009-2010.
Workshopuri, cursuri de formare continua si ateliere de lucru:

2006
Conferinţa Internaţională „Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti", Simpozionul
„10 ani de psihoterapie experientială unificatoare în Romania" (Societatea Romana de
Psihoterapie Experientiala):
1. Workshopul „Analiza transgeneraţională a unificării. „Fantomele" din viaţa noastră"
2. Workshopul „Grupul experienţial centrat pe dezvoltarea identităţii de gen la adolescenţi"
3. Workshopul „Metode de cercetare în psihoterapie"
4. Workshopul „Terapia contextual - modulară. Intervenţia eficientă în 6 şedinţe"
5.Workshopul „Identificare şi posibilităţi de soluţionare a problemelor profesionale cu care se
confruntă psihologul prestator de servicii"

2008:
Cursul de formare profesionala continua „Cuplul - Copii - Familie", Modulul de psihoterapie
copilului (Asociatia pentru Psihologie si Psihoterapie Adleriana din Romania)

2009:
1. "Evaluarea clinica a copilului si adolescentului cu ajutorul tehnicilor proiective de desen si a
testului mainii (Asociatia Romana de Psihodiagnoza Proiectiva);
2. "Evaluarea clinica a copilului si adolescentului cu ajutorul Fabulelor Duss si al Testelor de
Aperceptie Tematica pentru copii (Asociatia Romana de Psihodiagnoza Proiectiva);
3. Atelierul „Psihiatrie pentru psihologi" (Clinica de Psihiatrie, Psihoterapie si Dezvoltare
personala Bucuresti);
4. "Scoala de Toamna Rorschach" (Asociatia Romana de Psihodiagnoza Proiectiva);
5. Cursul de formare profesionala continua „Psihodiagnostic si evaluare clinica. Fundamente"
(Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania);
6. Seminarul „Evaluare si interventii terapeutice in situatii de trauma (Asociatia pentru
Promovarea Psihoterapie).

1/2

Psihoterapeut MINOLA IULIANA BRATOVEANU

2010
1. Cursul de formare continuă "Trening Rorschach - Sistemul Comprehensiv Exner, scorare si
interpretare" (Asociatia Romana de Psihodiagnoza Proiectiva);
2. Cursul de formare continua "Evaluarea clinica a adultului si varstnicului cu ajutorul tehnicilor
proiective de desen si testul Bender-Gestalt (Asociatia Romana de Psihodiagnoza Proiectiva).
2006 - 2010
1. Cursul de formare in consiliere psihologica - evaluarea si consilierea experientiala a copilului,
adultului, cuplului si familiei, obtinand dreptul de practica supervizata in domeniul Consilierii
Experientiale (individuala si de grup);
2. Cursul de formare in psihoterapie experientiala si a unificarii centrata pe
adult-copil-cuplu-familie, obtinand dreptul de practica supervizata in domeniul Psihoterapiei
Experientiale (individuala si de grup). 2013: 1.Conferinta Internationala de Psihoterapie
Experientiala 23-24 martie 2013 - workshopuri: Depresia-perspective moderne de intelegere si
interventie, Relatiile traumatice, Creativitatea la batrani-valente clinice si terapeutice,
Perspective ale interventiilor clinice si terapeutice in cazul dependentei de alcool -studii de caz.
2.SeminarulComunicarea in Universul Relational al familiei: provocari si solutii, Galati,
30.03.2013 3.Tehnicile proiective:Psihodiagnostic si prognostic clinic -Testul Szondi,
Constanta, 6-7 iulie 2013, 4.Teoria si practica psihoterapiei prin mediere corporala, Bucuresti,
12-13.10.2013 5.Conferinta Nationala de Psihotraumatologie, Editia a II-a, Bucuresti,
noiembrie 2013, organizata de catre Institutul pentru Studiul si Tratamentul Traumei.
Workshopuri: -Interventie ecosistemica dupa traumatisme colective:Reconstructie psihica si a
legaturilor sociale -In miezul lucrurilor:trauma simbiotica, studiile lui Franz Ruppert.
Cabinetul nostru foloseste in cadrul procesului de evaluare clinica teste psihologice pentru care
a obtinut licenta de utilizare de la Colegiul Psihologilor din Romania. De asemenea, cabinetul
de psihologie ofera servicii de evaluare si psihodiagnostic pentru persoanele care beneficiaza
de pensie de boala sau pensie de handicap. Avizele psihologice precum si rapoartele de
psihodiagnostic sunt necesare pentru Comisia de Expertiza a capacitatii de Munca din cadrul
Casei Teritoriale de Pensii, precum si pentru Comisia de Expertiza a Persoanelor Adulte cu
handicap (din cadrul I.S.T.H.).
A urmat cursurile unei scoli de astrologie din Romania, iar din 2008 este membru al Asociatiei
Astrologilor din Romania.
Ofera consultatii psiho-astrologice la cerere.
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