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1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior 
D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea „Petre Andrei” 

din Iași 

Psihologie 2000-2004 Diplomă de 

licenţă 

2. 

 

Universitatea „Petre Andrei” 

din Iași 

Psihologie 2004-2006 Diplomă de 

master 

3. Universitatea „Petre Andrei” 

din Iași 

Psihologie 2006-2008 Diplomă de 

master 

 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
D o m e n i u l Perioada  

Titlul ştiinţific 

acordat 

1. Universitatea din București Psihologie 2010-2013 Doctor în 

psihologie 

 

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

 Nu    

 

4. Grade didactice/profesionale 

Nr. 

crt. I n s t i t u ţ i a  D o m e n i u l Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau gradul/postul 

profesional 



1. Universitatea „Petre 

Andrei” din Iași 

Psihologie 2004-2012 Asistent univ.drd. 

 

 

 

5. Realizările profesional-ştiinţifice 

 

Relevanţa şi impactul 

rezultatelor ştiinţifice ale 

candidatului 

(Recomandare: se fac referiri la elementele de noutate 

aduse de lucrările ştiinţifice ale candidatului şi la citările în 

lucrările altor autori) 

 

• Lucrarea de doctorat cu titlul „ Influența tehnicilor de 

relaxare și de regresie asupra câmpului electronofotonic 

uman”, este a treia lucrare de acest gen in România, care 

utilizează tehnica GDV. 

Ca elemente de noutate/originalitate, experimentele 

realizate sunt în premieră în România, iar unele în premieră 

în lume. 

Rezultatele obținute au relevanță psihologică și statistică, 

superioară testelor psihologice clasice. 

Prin utilizarea GDV Camera am demonstrat că procesul de 

diagnosticare, demersul terapeutic și monitorizarea 

evoluției clienților aflați în terapie pot fi cu mult 

eficientizate.  

  

Capacitatea candidatului 

de a îndruma studenţi sau 

tineri cercetători şi 

competenţele didactice ale 

candidatului 

(se pot face referiri la: evaluările studenţilor, ale membrilor 

departamentului, la rezultate obţinute la cursuri de formare 

didactică, la îndrumarea şi colaborarea cu tineri cercetători, 

la aprecierile unor prestigioşi profesori sau cercetători etc...) 

• aprecierile studenţilor şi ale membrilor departamentului de 

la universitatea la care am activat până acum au fost 

pozitive. 

Capacitatea candidatului 

de a conduce proiecte de 

cercetare-dezvoltare 

(se precizează: participarea la proiecte de 

cercetare/dezvoltare) 

 

 

 
6. Îndeplinirea standardelor universităţii :  

 

a) deţinerea diplomei de doctor 



  DA: titlul de doctor în psihologie mi-a fost conferit în anul 2014, atribuit prin 

ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3181 din 06.02.2015. 

 

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcţiei didactice de lector/şef de lucrări, prevăzute de metodologia universităţii: 

  

DA: îndeplinesc toate aceste standarde/condiţii. 

 

I. CĂRŢI ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DIN CĂRŢI PUBLICATE (altele decât cursuri): 

 

 - carte/capitole publicate în edituri recunoscute CNCSIS sau 

•  

 

II. PUBLICAŢII DIDACTICE: 

              NEGULESCU, Iulian: Psihologie socială, Notiuni de baza, Editura Universitară 

Danubius, Galați, 2017 

 

III. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE: 

 

 -articol în revistă cu referenţi şi colective editoriale internaţionale (revistă indexată 

ISI sau BDI) sau 

•  

 -articol în revistă naţională de specialitate recunoscută CNCSIS tip B
+
, B sau 

•  

 - articol în alte reviste de specialitate din străinătate sau 

• 

 - articol în alte reviste de specialitate din ţară 

• Iulian Negulescu, Nicolae Cosmovici, Cristian Grigore, Intervenția terapeutică prin 

psihodrama, Buletin de Psihiatrie Integrativă, an XII, vol. XI, Nr. 3-4(34-35), septembrie-

decembrie 2006, ISSN: 973-9375-08-1, Spitalul Clinic de Psihiatrie SOCOLA, Ed. Sedcom 

Libris, Iași, 8pg; 

• Iulian Negulescu, O nouă paradigmă asupra educației din perspectiva psihologiei 

transpersonale, Simpozionul Național KREATIKON Creativitate-Formare-Performanță, Ediția a 

IV-a, 28 aprilie 2007, ISBN: 978-973-730-365-3, Ed. PERFORMANTICA, Iași, 5pg; 

• Iulian Negulescu, Domeniul psihoterapiilor transpersonale, Jurnal de Psihologie 

Transpersonală, Nr.10 / 2008, ISSN: 1583-3348, ARPT, București, 6pg; 

• Iulian Negulescu, Elemente de educație transpersonală a părinților, Jurnal de 

Psihologie Transpersonală, Nr.15 / 2011, ISSN: 1583-3348, ARPT, București, 7pg; 

• Iulian Negulescu, GDV - metodă revoluționară de evaluare și diagnosticare, Anuarul 

Universității „Petre Andrei” din Iași, tomul 9, decembrie 2012, ISSN: 2248-1060, ISSN-L: 2248-

1060, Ed. LUMEN, Iași, 9pg; 

• Iulian Negulescu, Utilizarea tehnicii GDV de către psihologul de familie, Simpozionul 

Național KREATIKON Creativitate-Formare-Performanță, Ediția a X-a, 5-6 aprilie 2013, ISSN: 

2068-1372, Ed. Pim, Iași, 4pg. 

 

 



 

 

 

IV. LUCRĂRI PREZENTATE 

 

 - lucrare ştiinţifică prezentată oral şi publicată în volum la conferinţă organizată de 

instituţii/asociaţii europene/asociaţii naţionale din străinătate sau 

•  

 - lucrare ştiinţifică prezentată oral şi publicată în volum la conferinţă internaţională 

organizată în România sau 

•  

 - lucrare ştiinţifică prezentată poster la conferinţă internaţională organizată în 

România 

 •  

 

 

 

     Data,                                                                   Semnătura candidatului, 

26.1.2017 

                                                                


