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octombrie 2003 - prezent
Cadru didactic universitar
2011-prezent – lector universitar
2006-2011 – asistent universitar
2003-2006 – preparator universitar
Sustinerea de cursuri si activitati practice la nivel de licenta si masterat pe domeniile:
psihodiagnostic clinic, psihoterapie sistemica, psihopedagogie speciala
Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţie
Codul functiei 2310 conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania
2005 - prezent
Psihoterapeut, formator, supervizor in psihoterapie sistemica de familie si cuplu
2005 – obtinerea atestatului de libera practica independenta si statutul de formator psihoterapie
sistemica de familie - FRP (0220/2005)
2006 – obtinerea atestatului de psiholog cu drept de libera practica, principal autonom,
psihoterapie sistemica de familie - CPR (4399/12.12.2006)
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2007 – obtinerea dreptului de supervizare profesionala, psihoterapie sistemica de familie - CPR
(I.246/20.03.2007)
2008 – inregistrarea CPR a Cabinetului Individual de Psihologie Karner-Hutuleac Adina
(785/22.04.2008)
2010 - obtinerea dreptului de supervizare profesionala, consiliere sistemica a familiei si cuplului CPR (I.246/12.07.2010)
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Psihoterapie si consiliere cu familii, cupluri sau individual, formare profesionala, dezvoltare personala,
supervizare, administrare activitate şi buget cabinet
Cabinet individual de psihologie Adina KARNER-HUŢULEAC, bdul. Primăverii nr. 17A, Iaşi
Psihoterapie si consiliere sistemica de familie
decembrie 2010 - noiembrie 2013
Expert formator in Proiectul POSDRU/97/6.3/S/50679: Reconstructia statutului femeii de la
discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse ID 50679, Manager proiect
prof.univ.dr. N. Turliuc
Realizarea, acreditarea si sustinerea de cursuri de formare in domeniile formator, organizarea
locului de munca, comunicare, animator social
Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţie
Codul functiei 241207 conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania
2006-2008
Membru in echipa de cercetare Grant 56-CEEX II03/27.07.2006 Sistem pentru terapia
personalizata a tulburarilor de expresie lingvistica - TERAPERS

Activităţi şi responsabilităţi principale

Documentare, analiză, sinteză date, elaborare chestionare, analize statistice

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţie

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Cercetare
2006
Co-coordonator in Proiectul european „Youropolis”, Peseckendorf, Germania,
Jugendbildungsstaette Peseckendorf, Der PARITAETISCHE Sachsen-Anhalt, Germania
Organizare echipă de lucru, întâlniri cu ONG-uri, autorităţi locale
Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţie
Schimb de bune practici
2005-2008
Membru in echipa de cercetare Grant CNCSIS 1200 „Variabilele socioculturale ale atitudinii faţă
de violenţa conjugală asupra femeii. Program experimental preventiv”, director de proiect
Prof.univ.dr. Nicoleta Turliuc

Activităţi şi responsabilităţi principale

Documentare, analiză, sinteză date, elaborare chestionare, analize statistice

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţie

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Cercetare
2004-2007
Membru in echipa de cercetare Grant CNCSIS 1480 „Dificultăţi psihopedagogice ale cadrelor
didactice: Analiza şi strategii de intervenţie”, director de proiect Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu

Activităţi şi responsabilităţi principale

Documentare, analiză, sinteză date, elaborare chestionare, analize statistice

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţie

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2004-2005
Co-coordonator în Proiectul european „Spre o Europa fără frontiere pentru persoanele cu
disabilităţi”

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizare echipă de lucru, întâlniri cu ONG-uri, autorităţi locale

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Aplicate Magdeburg-Stendal, Germania

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Cercetare
2003 - 2011
Preşedinte Departament Publicistică şi Cercetare APFC Iaşi, preşedinte Comisie Acreditare şi
Certificare APFC Iaşi, formator










Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Coordonarea şi evaluarea activităţii Departamentului Publicistică şi Cercetare
Coordonare şi implementare proiecte
Gestionare şi planificare buget
Organizare de cursuri de formare postuniversitare acreditate în terapie de familie sistemică, co-autor al
curriculei cursului de formare.Organizerea de cursuri de training cu studenţii din aria de studii socioumane pentru dezvoltarea abilităţilor de relaţionare cu familia.
Colaborări cu alte asociaţii sau instituţii de profil în vederea asistării specializate a familiei.
Organizarea de workshop-uri şi prezentări pentru a face cunoscută terapia de familie şi altor categorii
de specialişti din domeniul sănătăţii mentale şi domenii conexe
Cercetare şi participări la conferinţe
Reprezentarea asociaţiei în activităţi specifice
Coordonarea şi evaluarea activităţii Comisiei de Acreditare si Certificare APFC iasi

Asociaţia de Psihoterapia Familiei şi Cuplului Iaşi, APFC Iasi, Spitalul Universitar Socola, Iaşi
ONG, Sănătate
2001-2002
Membru echipa de realizare a primul dicţionar european (tetralingv) de psihopedagogie specială,
cu participare românească
Documentare, traducere şi adaptare; schimburi de bune practici cu partenerii străini
Universitatea de Ştiinte Aplicate-Magdeburg, Germania
Cercetare

Educaţie şi formare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
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14 februarie – 14 martie 2013
Cercetator postdoctoral la Academia Romana, Filiala Iasi, Institutul de Cercetari Economice
si Sociale ”Gh. Zane”
Documentare in domeniul calității vieții pacienților cu IRC, donării de organe si transplantului
Academia Romana, Filiala Iasi, Institutul de Cercetari Economice si Sociale ”Gh. Zane”
Cercetare postdoctorala
15 iulie – 15 octombrie 2012
Cercetator posdoctoral la Universite des Sciences et Technologies de Lille 1, Franta
Documentare in domeniul calității vieții pacienților cu IRC, donarii de organe si transplantului,
construirea instrumentelor de cercetare, diseminare informatii, initierea de proiecte
pluridisciplinare internationale.
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţie
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Cercetare postdoctorala
septembrie 2010 – martie 2013

Funcţia sau postul ocupat

Cercetator postdoctoral bursier - Proiectul POSDRU/89/1.5/S/61879 „Studii postdoctorale in
domeniul eticii politicilor de sanatate”

Activităţi şi responsabilităţi principale

Cercetare in domeniul calității vieții pacienților cu IRC, donarii de organe si transplantului:
construirea instrumentelor de cercetare, ghid de interviu si chestionare, aplicarea metodologiei,
analiza cantitativa si calitativa a datelor, diseminarea informaiilor prin participarea la conferinte si
publicarea de articole stiintifice, aplicatii pentru noi granturi pe tematica precizata

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţie
Cercetare postdoctorala
Noiembrie 2009
Manager proiect cod COR 241919
CURS MANAGER PROIECT

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Centrul de calificare a Adulţilor Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Acreditare la nivel naţional CNFPS

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Iulie 2009
Formator cod COR 241205
CURS FORMAREA FORMATORILOR DE COMPETENTE PROFESIONALE

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Centrul de calificare a Adulţilor Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Acreditare la nivel naţional CNFPS

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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2001 - 2009
Doctorat in domeniul psihologiei – Influenta tulburarilor cognitive asupra calitatii vietii pacientilor
cu diabet zaharat si hipertensiune arteriala





Sinteza informatiilor actuale cu privire la calitatea vietii, procesele cognitive distribuite
Coordonarea activităţilor practice de aplicare a bateriei de teste neuropsihologice
Analize statistice
Interpretari psihologice

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

2000-2003
Certificat European de Psihoterapeut de Familie şi cuplu, psihoterapeut şi formator
european (atestare NVRG)
Psihoterapeut principal (atestare la colegiul Psihologilor din România)
Evaluarea familiei, diagnostic şi intervenţie psihoterapeutică la nivel de familie şi cuplu
Furnizor de formare în psihoterapia familiei şi cuplului
Terapeut educaţional (terapie pentru profesionişti în psihoterapie)
Supervizor în psihoterapie de familie şi cuplu
Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gesinstherapie, Olanda
Asociaţia pentru promovarea terapiei de familie în România
Programul MATRA –finanţat de Ministerul de Externe al Olandei
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
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Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Acreditat de Colegiul psihologilor din România

2000-2002
Master – Intervenţie psihosocială şi psihoterapie, diploma master (anul I efectuat la Universitatea
de Ştiinţe Aplicate Magdeburg – Germania)
Tehnici şi abilităţi de intervenţie în psihoterapie şi metode de cercetare în câmpul social
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

1996-2000
Licenţa în psihopedagogie, psihopedagog
Tehnici de intervenţie în psihoterapie şi metode de cercetare în cazul persoanelor cu nevoi
speciale
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Acreditat

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

română

Engleză, germană
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

Avansat

Avansat

Avansat

Avansat

Avansat

Limba germană

Avansat

Avansat

Avansat

Mediu

Mediu

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
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Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă (participare la proiecte de intervenţie în organizaţii
şi mediul universitar)
Abilităţi de comunicare şi relaţionare, capacitate empatică deosebite cultivate prin profesia de
psihoterapeut şi cadru didactic
Activitate didactică interactivă
Predare cu adresabilitate crescută indiferent de nivelul de pregătire al auditoriului (cultivată prin
profesie şi training)
Abilităţi de intervenţie în grupuri şi familie (prin training si experienţa profesională cu grup de
studenţi, colegi şi familii în terapie)
Experienţa în managementul organizaţiei, de echipă şi de proiect (experienţa de administrare a
cabinetului propriu şi coordonarea activităţii unor departamente ale Asociaţiei de Psihoterapia
familiei şi cuplului Iaşi, curs de specializare formator acreditat)
Coordonarea unei echipe de lucru în mediul academic(exemplu, practica de specialitate
presupune coordonarea unei echipe de 4 cadre didactice)
Experienţă în organizarea de workshop-uri, conferinţe, cursuri de formare, prezentări, postere
Experienţă în înfiinţare, coordonarea şi administrarea cabinetelor profesionale
Experienţă in supervizarea activităţii altor profesionişti în psihoterapie
Windows xp/VISTA, pachetul complet M. Office, statistica asistată pe calculator (programe de
specializare universitare si postuniversitare, SPSS 13.0)
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
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Permis(e) de conducere
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Categoria B, din 2005
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Informaţii suplimentare

Membru activ în organizaţii şi asociaţii profesionale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asociaţia Psihologilor din România (APR)
Asociaţia de psihoterapia familiei şi cuplului Iaşi (APFC Iaşi) – membru fondator
Asociaţia de psihoterapia familiei şi cuplului din Olanda (NVRG)
Federaţia română de psihoterapie (FRP)
Asociaţia Romana de Cancer, filiala Iaşi– membru fondator
Asociaţia Europeană de Terapie a Familiei-EFTA
Colegiul Psihologilor din România (CPR), filiala Iasi, din 2013

Membru în comitetul de organizare:
1.

3rd Europe+ Narrative Therapy and Community Work Conference „Voices from the margins” –
2-4 iulie 2014, Iasi
2. Conferința Internațională “Gen, muncă, familie și schimbare”, 20-22 septembrie 2013, Iași
3. Simpozionul internațional de psihologie clinică “Workshops on Evidence-based Treatments:
What research tell us about which interventions work with which problems”, 20-22 iulie 2011,
Iași
4. Evenimentul Internațional ”Săptămâna Europeană a Familiei” (Justine van Lawick and Hans
Bom, Olanda), 29-31 mai 2009, Iași
5. Seminarul Național de Logopedie “Actualități și perspective în practica logopedică”, iulie 2008,
Iași
6. Conferința Națională “Violența în familie: între stigmatizare, acceptare socială și intervenție
psihoterapeutică”, 12-13 septembrie 2008, Iași
7. Workshopul Internațional “Traumă și spiritualitate” (Han van den Blink , SUA), 4 octombrie
2008, Iași
8. Cursul internațional de “Formatori de formatori în psihoterapia sistemică aplicată cazurilor de
violență domestică” (Justine van Lawick and Hans Bom, Olanda), august, 2006
9. Seminar “Systemic Therapy” (Michael White, Australia and Justine van Lawick, Olanda), 23-25
mai 2005, Iași
10. International Intensive Workshop “Narrative Therapy” (Michael White, Australia) 27-29 mai
2003, Iași

Moderator de panel:
1.
2.
3.

Evenimentul Internațional “Săptămâna Europeana a Familiei” (Justine van Lawick and Hans
Bom, Olanda), 29-31 mai 2009, Iași
Conferința națională de psihologie, secțiunea “Psihologia cuplului și familiei”, 23-26 septembrie
2010, Iași
Conferința Internațională “Gen, muncă, familie și schimbare”, 20-22 septembrie 2013, Iași

Participare la conferințe-workshopuri internaționale
1.
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International Symposium “Exigencies and Standards of Applied Psychology” cu lucrarea
Tulburările mnezice şi prosexice în diabetul zaharat (A. Karner-Huțuleac), 7-9 octombrie 2005,
Câmpulung Moldovenesc
2. Conferința Internațională “Centenarul Psihologiei la Universitatea din București”, cu lucrarea
Response shift Model in the context of quality of life (A. Karner-Huțuleac), 26-29 octombrie
2006, București
3. Congresul Internaţional de Psihologie „Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective”
cu lucrarea Terapers - sistem informatic pentru terapia logopedică personalizată a tulburărilor
de pronunţie (I. Tobolcea, A. Karner-Huțuleac, C. Puzdriac, D. Zaharia), 08 -10 iunie 2007,
Sibiu
4. Conferința Internațională de psihologie aplicată “Psihologie și societate: noutăți în psihologia
aplicată” cu lucrarea Interdisciplinaritate în terapia logopedică a formelor dislalice (I. Tobolcea,
A. Karner-Huțuleac, C. Puzdriac, D. Zaharia), 20-23 septembrie 2007, Iași
5. Evenimentul International “Săptămâna Europeană a Familiei” cu lucrarea Implicaţiile bio-psihosociale ale HTA (A. Karner-Huțuleac), 29-31 mai 2009, Iași
6. Evenimentul International „Săptămâna Europeană a Familiei” cu lucrarea Influenţa diabetului
zaharat asupra calităţii vieţii pacientului cronic şi a familiei sale (A. Karner-Huțuleac), 29-31
mai 2009, Iași
7. European Conference of Narrative Therapy and Community Work, July 7th-10th 2009,
Brighton, UK
8. European Health Psychology Society Conference „Health in Context” cu lucrarea Assessment
of executive functions for patients with diabetes mellitus (A. Karner-Huțuleac), 1- 4 Septembrie
2010, Cluj-Napoca; abstractul a fost publicat în jurnalul Psychology and Health 25: 6, 137-376
(2010 Impact Factor of 1.591 (2011 Thomson Reuters, 2010 Journal Citation Reports),
Medline
PentruIndexed
mai multe in
informaţii
despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
©
Europene,
2003 20060628
9.Comunităţile
The third
International
Conference on Adult Education “Prearing the workforce for the
information society” cu lucrarea The use of computer based technology in Modern Speech
Therapy (A. Karner-Huțuleac), 25-29 aprilie 2010, Iași
10. 1st Global Conference Spirituality in the 21st century “Theory, praxis and pedagogy” cu

11. 4th Global Conference Forgiveness, Mansfield College, Oxford, United Kingdom cu lucrarea
Forgiveness, religiosity and family relations in romanian-orthodox religion (Adina-Nicoleta
Karner-Huțuleac, Petruţa-Paraschiva Rusu), 20-22 July 2011, Oxford
12. 15th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Glasgow, Scotland cu
lucrarea Level and Sources of Information on Organ Transplantation in Romania (Beatrice
Ioan, Cristina Gavriluță, Mihaela Frunză, Andrei Holman, Adina Karner Huțuleac, Irina Streba,
Lacrima Boilă), 4-7 September 2011, Glasgow
13. 15th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Glasgow, Scotland cu
lucrarea Organ Transplantation Between Altruism and Juridical Regulation (Beatrice Ioan,
Cristina Gavriluță, Mihaela Frunză, Andrei Holman, Adina Karner Huțuleac, Irina Streba,
Lacrima Boilă), 4-7 September 2011, Glasgow
14. International Conference on Psychology “PSIWORLD” cu lucrarea Health related quality of life
of diabetic and chronic renal failure patients (Adina Karner Huțuleac), 27-30 october 2011,
București
15. International Conference on Psychology “PSIWORLD” cu lucrarea Assessment of executive
functions for essential hypertension patients (Adina Karner Huțuleac), 27-30 october 2011,
București
16. Conferința Internațională de Psihologie Aplicată cu lucrarea Influence of narrative techniques
on quality of life of patients with chronic renal failure (Adina Karner Huțuleac), 23-25
september 2011, Sucevița
17. Conferința Internațională Rethinking politisc for the Knoledge Society cu lucrarea Importance
of quality if life evaluation from an individual and community perspective (Adina Karner
Huțuleac), 30 nov.-4 dec. 2011, Iași
18. Conferința Internațională Rethinking politisc for the Knoledge Society cu lucrarea Could life be
created to save life? Ethical perspectives on “savior siblings” (Mihaela Frunză, Cristina
Gavriluţă, Adina Karner-Hutuleac), 30 nov.-4 dec. 2011, Iași
19. 11st World Congress of Bioethics cu lucrarea Themes and semantic patterns of the Romanian
press portrayal of organ donation and transplantation (Beatrice Ioan, Cristina Gavriluță,
Mihaela Frunză, Andrei Holman, Adina Karner Huțuleac, Irina Streba, Lacrima Boilă), 26-29
June 2012, Rotherdam
20. Conferința Internaționala “Gen, muncă, familie și schimbare” cu lucrarea Impactul rețelelor de
socializare asupra dinamicii în cuplu (Cîrjan, I., Karner-Huțuleac, A.), 20-22 septembrie 2013,
Iași
21. 5th International Conference on Applied Psychology, cu lucrarea Quality of Life and Gender
Differences (Karner-Huțuleac A.), 24-27 October 2013, Iași
22. 5th International Conference on Applied Psychology, cu lucrarea The Social Representation of
child with mental deficiencies (Karner-Huțuleac A., Balan, L.A.), 24-27 October 2013, Iași
23. The pre-Conference workshop We are storytelling animals. Why stories always work, Peter
Fruhmann (Olanda), 23 octobrie, 2013, 5th International Conference on Applied Psychology,
24-27 October 2013, Iași
24. 4th Lumen International Conference “From Theory to Inquiry in Social Sciences”, cu lucrarea A
systemic coaching intervention for the treatment of self-defeating behavior in academic
population (Karner-Huțuleac A.), 10-12 april 2014, Iași
25. The Fourth International Conference on Adult Education, 27-30 aprilie 2014, Iasi
26. 3rd Europe+ Narrative Therapy and Community Work Conference „Voices from the margins”
Sattelite Workshop Consilierea narativă în școli: punând poveștile la lucru (John Winslade,
SUA), 29 iunie 2014, Iasi
27. 3rd Europe+ Narrative Therapy and Community Work Conference „Voices from the margins”
cu workshop-ul Integration of narrative ideas in systemic psychotherapy intervention- case
study (Karner-Huțuleac A.), 2-4 iulie 2014, Iasi
28. 3rd Europe+ Narrative Therapy and Community Work Post – Conference Workshop Narrative
Approaches to Supervision (Hugh Fox, UK), 5 iulie 2014, Iasi

Participare Conferințe naționale:
1.
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Conferinta Nationala de Psihologie cu lucrarea Dificultăți psihopedagogice ale cadrelor
didactice preuniversitare din Județul Iași (Celmare, C.; Puzdriac, C; Karner-Huțuleac, A.),
2006, Cluj-Napoca
2. Simpozionului Naţional de Logopedie cu lucrarea Utilizarea mijloacelor audio-vizuale în terapia
tulburărilor de limbaj la preşcolari şi şcolari mici (I. Tobolcea, A. Karner-Huțuleac, C. Puzdriac,
D. Zaharia), 21 aprilie 2007, Bârlad
3. Seminarul Național de Logopedie “Actualități și perspective în practica logopedică” cu lucrarea
Modele de sisteme CBST (computer-based speech therapy) utilizate în cercetarea și practica
logopedică a tulburărilor de vorbire (I. Tobolcea, A. Karner-Huțuleac, C. Puzdriac, D. Zaharia),
iulie 2008, Iași
4. Conferința Națională “Violența în familie: între stigmatizare, acceptare socială și intervenție
Pentrupsihoterapeutică”
mai multe informaţii despre
EuropassTehnici
accesaţinarative
pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
cu lucrarea
aplicate în terapia femeilor abuzate sexual în
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
copilărie (Adina Karner-Huțuleac), 12-13 septembrie 2008, Iași
5. Conferința Națională “Violența în familie: între stigmatizare, acceptare socială și intervenție
psihoterapeutică” cu lucrarea Programe de intervenție psihoterapeutică în cazul violenței
domestice (Adina Karner-Huțuleac), 12-13 septembrie 2008, Iași

11. Conferința Națională de bioetică cu lucrarea Atitudinea față de transplantul de organe în
România (Beatrice Ioan, Cristina Gavriluță, Roxana Zavoi, Mihaela Frunză, Andrei Holman,
Adina Karner-Huțuleac, Irina Streba, Lacrima Boilă), septembrie 2011, București
12. Conferința Națională de bioetică cu lucrarea Repere ale planului de acțiune al României pentru
îmbunătățirea standardelor de calitate și siguranță în domeniul transplantului (Beatrice Ioan,
Cristina Gavriluță, Mihaela Frunză, Andrei Holman, Adina Karner-Huțuleac, Irina Streba,
Lacrima Boilă), septembrie 2011, București
13. Conferința Națională de bioetică cu lucrarea Teme şi tipare semantice ale reprezentării
transplantului de organe în mass-media româneşti (Beatrice Ioan, Cristina Gavriluță, Mihaela
Frunză, Andrei Holman, Adina Karner-Huțuleac, Irina Streba, Lacrima Boilă), septembrie 2011,
București
14. Conferința Națională de bioetică cu lucrarea Aspecte etice ale reabilitării neuropsihologice
(Adina Karner-Huțuleac, Andrei Holman), septembrie 2012, Cluj-Napoca
15. Conferința Națională de Psihologie cu lucrarea Calitatea vieții pacienților cu insuficiență renală
cronică (Adina Karner-Huțuleac), septembrie 2012, București

Anexe
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Listă lucrări publicate
Copie atestat psiholog cu drept de liberă practică – treapta de specializare: principal
autonom (CPR)
Copie atesta formator în psihoterapia familiei şi a cuplului (FRP)
Copie adeverinţă drept de supervizare profesională, psihoterapie sistemica de
familie si cuplu (CPR)
Copie adeverinţă drept de supervizare profesională, consiliere sistemica de familie
si cuplu (CPR)
Copie certificat Formator (ACA Iaşi)
Copie certificat Manager Proiect (ACA Iaşi)
Copie diploma doctor

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
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