
LILIANA
DINESCU

PSIHOLOG CLINICIAN

PROFIL

Atestat de l iberă  practică  –  Colegiul  Psihologilor din

Psiholog practicant în Psihologie Clinică ;
Psiholog practicant în Psihologia muncii  ș i
organizaț ională ;
Psiholog practicant în Psihologie aplicată  în  domeniul

Consil ier  pentru dezvoltare personală  ș i  vocaț ională  –

Curs absolvit  CoPsi    -Tehnici  proiective aplicate în
psihologie;
Curs absolvit  CoPsi  – Metode ș i  tehnici  interactive de

Curs absolvit  CoPsi  – Diagnosticul  psihodinamic al

Curs absolvit  – Testul  Rorschach;
Curs Wisery – Creșterea eficienței  personale.

Psiholog cl inician cu experiență  în  sfera evaluarii  psiho-
comportamentale,  psihoeducaț iei  ș i  terapiei  suportive în
situaț i i  de criză ,  în  psihologia muncii  ș i  organizaț ională ,  în
coach-ing ș i  consil iere pentru optimizare ș i  dezvoltare
personală ,  vocaț ională  ș i  educaț ională ,  în  asistență
psihologică  pentru reducerea tulburări lor relaț ionate cu
stresul  sau/ș i  a  evenimentelor traumatice.
 
Acreditări

România;

securităț i i  naț ionale;

diplomă  autorizată  ANC- Ministerul  Muncii ;

autocunoaștere ș i  dezvoltare personală  în  lucrul  cu copii i
ș i  adolescenț i i ;

personalităț i i  ș i  Tipuri  de organizare caracterială ;

EXPERIENȚĂ  PROFESIONALĂ

Psiholog cl inician;  Consil ier  pentru dezvoltare personală
ș i  vocaț ională  la  Telios Care

CONTACT

 
0726 666 266

 
 
 
 

office@deprehub.ro
 
 
 
 

București
 

Psiholog în psihologia muncii  la  Clinica de Sănătate
Regina Maria

2019 - PREZENT
Psiholog cl inician ș i  în  psihologia muncii  ș i  organizaț ională
în  cadrul  Cabinetului  Individual  de Psihologie Li l iana
Dinescu



LILIANA
DINESCU

PSIHOLOG CLINICIAN

EXPERIENȚĂ  PROFESIONALĂ

CONTACT

 
0726 666 266

 
 
 
 

office@deprehub.ro
 
 
 
 

București
 

Psiholog cl inician voluntar în cadrul  Asociaț iei  Mia's
Children

2005 - 2007

Master în Psihologie Organizaț ională
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
 

1999 - 2003
Facultatea de psihologie
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
 

Psiholog cl inician voluntar în cadrul  Spitalului
Universitar de Urgență  București

Psiholog cl inician voluntar în cadrul  depreHUB


