Universitatea Ecologică din Bucureşti
Facultatea de Psihologie
Departamentul Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Poziţia postului: 15
Disciplinele postului: Psihologia adolescentului şi adultului (curs şi seminar);
Psihologia personalităţii (seminar);
Psihologia educaţiei (seminar);
Psihologia experimentală (seminar).
Domeniul de competenţă: Psihologie
FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de lector
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, Nr. 1628/28.11.2016
Candidat: BALACI GABRIEL COSMIN;
Data naşterii: 27.07.1974;
Funcţia actuală: lector universitar
Instituţia: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
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2. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
Programe postdoctorale art. 172 alin (1) lit. c durata minimum 1 an
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3. Titluri didactice
Nr.
crt.
1.

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din
Arad

4. Realizările profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Capacitatea candidatului
de a îndruma studenţi sau
tineri cercetători şi
competenţele didactice ale
candidatului

Capacitatea candidatului de a
participa la proiecte de
cercetare - dezvoltare

Preocupare pentru definirea şi conturarea activităţilor de profil ale
domeniului psihologiei clinice, pentru gestionarea competenţelor
psihologilor din structurile de asistenţă psihologică, după cele mai
noi orientări şi modele teoretice, având în vedere:
- fundamentarea cadrului teoretico-metodologic şi practicaplicativ privind activităţile de evaluare psihologică desfăşurate în
scop diagnostic;
- fundamentarea cadrului teoretico-metodologic şi practicaplicativ privind activităţile de evaluare psihologică periodică şi a
cunoaşterii aprofundate a personalului;
- managementul incidentelor critice şi a intervenţiei psihologice
specializate în cazul evenimentelor cu caracter traumatic, prin
prisma unor tehnici validate ştiinţific.
Din anul 2009, de când am început cariera didactică, am desfăşurat
activităţi didactice şi am coordonat numeroase lucrări de licenţă şi
disertaţie. Am organizat şi coordonat grupuri de studiu în
psihopatologie, cu studenţi şi masteranzi din cadrul UVVG Arad.
În plan personal, am participat la şcolile de vară organizate de
Societatea română de psihanaliză şi, de asemenea, am participat în
fiecare an la Conferinţa Internaţională de Psihanaliză organizată de
aceasta. Din 2012 fac parte din comitetul de redacţie al Revistei
Române de Psihanaliză, revistă indexată BDI, în care am şi publicat
mai multe articole, unele fiind preluate de PEP, considerată cea mai
importantă baze de date de articole de psihanaliză, articolele
publicate aici fiind evaluate de un comitet ştiințific internaţional.
Prin implicarea mea profesională, am reuşit să stabilesc o
colaborare între UVVG Arad şi Universite Bretagne Occidentale
din Brest, Franța, care s-a concretizat într-un program Erasmus.
Acest contract a permis mai multor studenţi să obţină burse de
studiu la aceasta universitate.
Am condus/coordonat ori participat în colective de studiu pentru
cercetare ştiinţifică, finalizate cu elaborarea şi publicarea unor
lucrări ştiinţifice, de către psihologii din diferite organizaţii
profesionale.

5. Îndeplinirea standardelor universităţii
Cerinţa legală
Deţinerea diplomei de doctor.

Dovada îndeplinirii cerinţei legale

Paris VII, Nr.10115828 din 27 iunie 2013, eliberată de Universite
Paris 7 din Republica Franceză. Atestat al diplomei de doctor în
domeniul psihologie, seria M, nr. 0000900, eliberat de Ministerul
Educaţiei Naţionale din România cu nr. 64521 din 18.11.2013.
Absolvirea
cursurilor
de Conform OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în
pregătire psihopedagogică.
domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor
acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, Nr. 486 din 30 iunie 2014.

Minimum 5 lucrări, din care o
lucrare apărută în publicaţii
cotate ISI sau în alte sisteme de
evaluare.

Minimum un volum de
specialitate, publicat în editură
recunoscută la nivel naţional.
Participarea în colectivul de
elaborare a cel puţin un grant
sau proiect de cercetare.

08.01.2017

1.L’importance du symbole et du symbolisme dans le développe
ment psychique de l’enfant, Society and politics, vol.5, nr.1.
2.Transferul, culoarul spre schimbare al pacientului, în Diversitatea
serviciilor psihologice: provocări şi controverse. Conferinţa
internaţională Zilele Academice Arădene, ediţia a XXI - a, Arad, p.
20-22, ISBN 978-973-664-507-5.
3.Psychoanalysis in the university, în Euromentor Journal,
septembrie 2013, ISSN 2068-780X, inclusă în IDB EBSCO,
CEEOL, PROQUEST, INDEX COPERNICUS (CNCS recognized)
şi în CEDEFOP.
4. L’humour et le deuil comme modalités de séparation et
transformation de l’objet, în Revista Română de Psihanaliză, nr.
1/2014, ISSN 2285-1518, ISSN-L 2285-1518.
5.Dépersonnalisation, în Revista Română de Psihanaliză, nr.
1/2014, ISSN 2285-1518, ISSN-L 2285-1518.
6. Prefaţa cărţii „Psihanaliza şi sexualitate”, autor Sandor Ferenczi,
publicată la Editura Herald, Bucureşti.
Publicarea lucrării de doctorat „Le survivant: deuil et
symbolisation, la ANRT Universite Lille 3, ISBN: 978-2-72958761-1
Proiecte de cercetare derulate sau în derulare:
1. Platformă online de evaluare a compatibilităţii partenerilor în
cuplu. Proiect al S.C. ARI BUSINESS NETWORK S.R.L., 2003.
2. Centralizarea şi diseminarea informațiilor dobândite de numeroşi
psihanalişti români şi străini, în practică ori clinică. Proiect derulat
prin Societatea Română de Psihanaliză care vizează elaborarea şi
publicarea Revistei Române de Psihanaliză, revistă bilingvă,
distribuită în toate societăţile de psihanaliză din lume, membre ale
Asociaţiei Internaţionale de Psihanaliză.

Semnătura candidatului

