Curs de Formare în Psihoterapie Familială Sistemică 2020 – 2022
Psihoterapeut sub supervizare și autonom
Institutul de Terapie Familială și Practică Sistemică Areopagus este oficial acreditat de Federația
Română de Psihoterapie (FRP) și Colegiul Psihologilor din Romania (CPR) prin decizia RF-II-TM12
din 12 decembrie 2006 pentru a oferi cursuri de formare în psihoterapie familială sistemică. Institutul
si formatorii sunt membrii afiliati la Asociatia Internatională de Terapie Familială (IFTA) și Asociatia
Europeană de Terapie Familială (EFTA). În urma absolvirii cu succes a primilor doi ani de formare
se poate obține atestatul de liberă practică (psihoterapeut sub supervizare) de la Colegiul
Psihologilor precum și dreptul de a deschide cabinet individual. Un aspect care ne conferă o poziție
unică în planul formărilor similare constă într-o componentă solidă în procesul de formare
reprezentată de teoria atașamentului și teoria traumei. Aceasta se reflectă în specializările care pot fi
urmate prin institutul nostru în terapia centrată pe emoții (EFT), Cercul Siguranței și Intervenția
Relațională Bazată pe Încredere (TBRI).
DURATA: Fiecare nivel de formare dureaza aproximativ 2 ani și conține 14 module (7 module/an
academic). Modulele de formare se organizează în weekend. Pe lângă modulele de formare vor
avea loc o serie de ședințe de autocunoastere și dezvoltare personală în grupuri mici.
Cine poate participa: Cursul se adreseaza psihologilor, asistentilor sociali, medicilor, teologilor și
specialistilor din domenii înrudite.
ÎNSCRIERI
Vă rugăm completați formularul:
https://forms.gle/NhNrnjDwwok5z5bR8
În plus, vă rugăm să trimiteți un CV, scrisoare de intentie și copie după diploma de licență la email:
office@areopagus.ro
Data limită de înscriere: 12 octombrie 2020
Interviul de selecție: 12-16 octombrie 2020
Primul modul de formare: 30-31 octombrie 2020
Locația: Parțial online și la centrul nostru de pe Calea Martirilor, 104, Timișoara; www.aift.ro
FORMATORI SUPERVIZORI
Comisia profesională
Psih. Dr. Ileana Rogobete, director executiv, formator, terapeut și supervizor certificat EFT, ICEEFT
Ottawa
Conf. Dr. Ileana Ungureanu, formator supervizor
Psih. Dr. Simona Herb, formator supervizor certificat EFT, ICEEFT Ottawa
Psih. Veronica Cebuc, formator supervizor
Psih. Dr. Andreea Ionescu, psihoterapeut
Psih. Karina Velescu, psihoterapeut
Psih. Flori Zilahi, psihoterapeut
Psih. Alexandra Popovici, psihoterapeut
Colaboratori internaționali
Dr. Camelia Măianu, formator Cercul Siguranței, Circle of Security International
Dr. Julia Beaty, formator TBRI, South Carolina University
Dr. Stephen Coulter, Queen’s University Belfast, Irlanda
Dr. Rebecca Jorgensen, formator EFT, San Diego Center for Emotionally Focused Therapy
Dr. David Keith, SUNY Upstate Medical University
Dr. Judith Kellner, New York University
Dr. Lorrie Brubaker, director, Carolina Center for Emotionally Focused Therapy
Dr. Peter Rober, Leuven University, Belgia
Dr. Hugo Ruymbeke, medic psihiatru, Spitalul General St. Nikolaas, Antwerp, Belgia
Dr. Jaakko Seikkula, University of Jyvaskyla, Finlanda

Avantajele acestui curs
• Curs dinamic, interactiv, centrat pe practică concretă cu cazuri reale, înregistrări video, dezvoltarea
abilităților practice
• Posibilitatea de practică clinică și interactiune cu cazuri reale în proiectele sociale ale centrului
• Posibilitate de specializare în terapia centrată pe emoții cu acreditare internatională (Centrul de
Excelenta in Terapia Centrata pe Emotii – ICEEFT Ottawa). Fiind in parteneriat cu EFT Romania,
cursanții nostri beneficiază de reduceri ale taxei de curs.
• Specializare în Cercul Siguranței și Intervenția Relațională Bazată pe Încredere (TBRI)
• Institutul nostru oferă posibilitatea de completare a studiilor în psihologie pentru specialiștii din alte
domenii decât psihologia
• Cadrul în care se desfășoară formarea este dotat cu săli de terapie, sală de conferințe, sală de
supervizare cu oglindă unidirecțională
• Acces la biblioteca centrului cu peste 45000 de volume
Programa de formare este concepută conform criteriilor europene de selecție, formare si evaluare în
psihoterapie familială sistemică stabilite de EFTA, FRP/EAP si CPR. Astfel tematica de lucru va
cuprinde urmatoarele subiecte:
• Componentele de baza ale procesului de formare din perspectiva sistemică
• Specificul terapiei familiale sistemice și rădacinile conceptuale
• Dezvoltarea alianței terapeutice în procesul terapeutic
• Evaluarea dinamicii familiale, explorarea resurselor și elaborarea unor intervenții și pași terapeutici
specifici
• Studierea modelelor și conceptelor de bază în psihoterapia familială sistemică
• Aplicarea practică a teoriilor și intervențiilor în cazuri clinice specifice: relații conflictuale în cuplu și
familie, tulburări de comportament și alimentație ale copilului și adolescentului, adicții și abuz de
substanțe, anxietate, depresie si alte patologii psihiatrice, traumă, pierderi, doliu, divorț, violență,
abuz fizic si emotional.
• Autocunoastere si dezvoltare personală
• Supervizare si intervizare în grupuri mici
• Practica clinică cu cazuri reale în terapie individuală, de cuplu, familie sau terapie de grup
• Lucrări practice, interviuri cu familii, evaluarea tiparelor disfuncționale în familie
• Portofoliul clinic personal care definește traiectoria dezvoltarii personale si profesionale de-a lungul
celor doi ani. Poate cuprinde notiuni teoretice si practice, reflectii personale, sintezele materialelor
bibliografice, studii de caz, exemple din activitatea personala clinica, lucrări prezentate la
simpozioane, conferințe.

