Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Telefoane
E-mail

ARHIP GEORGEL
Iaşi, str. V.Lupu, nr.102, bl C5, sc B, et 2, ap 1, 700352, România
Fix: 0232 411 866
george_arhip@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

12 martie 1962

Sex

Mobil: 0772 092 272

masculin

Experienţa profesională
Perioada 2012 şi în prezent
Funcţia sau postul ocupat Psiholog / Psihoterapeut
Principalele activităţi şi responsabilităţi Psihoterapie individuală la cabinetul propriu din Iaşi
Grup de dezvoltare personală cu adolescenţi de la Aşezământul de copii „Sfântul Leontie” din Rădăuţi,
jud. Suceava – activitate începută în 2014
Psiholog în cadrul Proiectului POSDRU 153962 al Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă” – Iaşi: „Credem
în viitorul tău”, proiect pentru prevenirea abandonului şcolar, perioada iunie-decembrie 2015.
Numele şi adresa angajatorului Cabinet individual de psihologie „Arhip Georgel”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate
Perioada 1999 – 2003
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de învăţământ la şcoala profesională (arte şi meserii)
Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Sibiu, Str. J.S. Bach nr 1-3
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
Perioada

1984 - 1998

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer-instructor
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică în învăţământul militar; pregătirea cursanţilor pentru a deveni ofiţeri, subofiţeri sau
maiştri militari activi de transmisiuni. Activitate de organizare a mobilzării la război.
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni (actualmente, Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni,
Informatică şi Război Electronic, Sibiu)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ militar
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

2015 şi în prezent
Doctorand în Psihologie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Şcoala Doctorală a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea „Alexandru Ian Cuza” este clasificată în prima categorie din România, cea a
universităților de cercetare avansată și educație
2011-2013

Calificarea / diploma obţinută

Master în Psihologie Clinică şi Psihoterapie

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Psihopatologia copilului şi adultului, Analize cantitative complexe în cercetarea psihopedagogică,
Teorii şi metode în psihoterapie. Terapii cognitiv-comportamentale, Consiliere psihologică,
Psihoterapie ericksoniana şi hipnoză clinică, Metodologia cercetării ştiinţifice, Evaluare psihologică:
metode psihometrice, Sexualitate normală şi patologică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea „Alexandru Ian Cuza” este clasificată în prima categorie din România, cea a
universităților de cercetare avansată și educație
14.07 – 21.07.2011

Calificarea / diploma obţinută

Formator Cod COR 241205

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Pregătirea formării, Efectuarea formării, Evaluarea cursanţilor, Revizuirea şi promovarea programului
de formare, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi stagiilor de formare,
Marketingul formării

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Euro Didactica S.R.L. , Iaşi

25-27 februarie 2011

Calificarea / diploma obţinută

Cursul de formare continuă cu tema „Tehnici de abordare a copilului cu dificultăţi
comportamentale”

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Tehnici de abordare a copilului cu dificultăţi comportamentale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Asociaţia de Consiliere şi Terapie a Familiei din România / formator: Psih. Cristian Petrescu

2010-2014

Calificarea / diploma obţinută

Psihoterapeut

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Psihoterapie în metoda hipnoză clinică şi terapie ericksoniană

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Acces Alternative s.r.l., furnizor al programului de formare în psihoterapie al Asociaţiei Române de
Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană
2008 - 2011

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în psihologie

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Introducere în psihologie, Statistică, Metode de cercetare în psihologie, Psihologia educaţiei, Analiza
computerizată a datelor, Psihologie socială, Psihologie experimentală, Psihologia dezvoltării,
Psihologia personalităţii, Psihologia rezolvării conflictelor, Psihodiagnostic, Psihologia vârstelor,
Psihopatologie, Introducere în psihoterapie, Psihologie cognitivă, Psihologia cuplului şi a familiei,
Psihopedagogia comportamentului deviant

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea „Alexandru Ian Cuza” este clasificată în prima categorie din România, cea a
universităților de cercetare avansată și educație
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Perioada

1981 - 1984

Calificarea / diploma obţinută

Ofiţer activ de transmisiuni

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Tehnică de transmisiuni, Tactică de transmisiuni, Psihopedagogie militară, Tacticile altor arme

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni (actualmente, Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni,
Informatică şi Război Electronic, Sibiu)

Cercetare şi comunicare 2009 – Participare la Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată „Diversitate şi Consistenţă”,
ştiinţifică Gura Humorului, cu lucrarea „Educaţia pentru viaţa de familie. Propunere pentru o disciplină
integratoare în Curriculum-ul şcolar”.
2011 - Participare la Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată „Dezvoltare Intensivă şi
Extensivă”, Suceviţa, cu lucrarea „Influenţa dezirabilităţii sociale în aplicarea instrumentelor de
măsurare”
2011 – Organizarea Conferinţei Internaţionale de Hipnoză Ericksoniană, la Iaşi.
2013 – Organizarea Conferinţei Internaţionale de Hipnoză Ericksoniană, la Iaşi.
2013 – Organizarea Conferinţei Internaţionale de Psihologie Aplicată, la Iaşi.
2014 – Organizarea Simpozionului Internaţional de Hipnoză Ericksoniană, la Piatra Neamţ.
2015 – Co-organizator al Conferinţei Internaţionale de Hipnoză Ericksoniană, la Cluj-Napoca.

Lucrări publicate

2019
- Physiological effects of static qigong meditation: a systematic review, în Buletinul de Psihiatrie
Integrativă nr. 2/ 2019 ISSN 1453-7257 http://dev.buletindepsihiatrie.ro/wpcontent/uploads/2019/06/002.-Physiological-effects-and-preferences-of-static-qigong-meditation-asystematic-review.pdf
- Psychophysiological effects of practicing static qigong meditation in breast cancer survivors,
acceptat pentru publicare în trimestrul III/2019 de Buletinul de Psihiatrie Integrativă ISSN 1453-7257

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

română

Limbi străine
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs orale

Exprimare scrisă

Limba engleză

B2

B2

B2

B2

B2

Limba franceză

B2

B2

B2

B2

B2

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Permis de conducere

Abilităţi de relaţionare şi comunicare dobândite atât în timpul carierei de ofiţer şi de cadru didactic în
învăţământul civil, cât şi în interacţiunile cu publicul în diverse manifestări culturale
Pot organiza şi conduce grupuri de oameni. Aceste competenţe mi le-am format pe timpul activităţii în
sistemul militar..
Proiectarea, realizarea şi întreţinerea de instalaţii elecrice şi de reţele de comunicaţie; aceste
competenţe mi le-am format în cariera militară.
Utilizator de programe: Word, Word Excell, CorelDraw, Adobe Photoshop
Scriu literatură de ficţiune (trei cărţi publicate: „Dincolo”, Ed. I 2005, Ed. II 2006; „Şarpele casei”, 2007;
„Ţara fără nume”, 2008).
Permis auto categaoria B
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