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Descriere
PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPIE
6
Lector
Neuroştiinţe cognitive clinice
Psihologie
Postul scos la concurs acoperă activităţile didactice aferente
diciplinei Neuroştiinţe cognitive clinice la masteratele Tehnici
Psihologice de control a comportamentului şi dezvoltarea
potenţialului uman, Consiliere Genetică, Psihologie Clinică şi
Psihoterapie

Atribuții

Salariul de încadrare
Data, ziua din săptămână și ora susținerii prelegerii
Locul susținerii prelegerii
Datele de susţinere a probelor de concurs, inclusiv a
prelegerilor, cursurilor etc.
Tematica probelor de concurs

Norma didactică
Norma de cercetare
Servicii Clinica de Psihologie
Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării
19 SEPTEMBRIE 2012, ora 9
Str. Republicii 37, Cluj Napoca
19 SEPTEMBRIE 2012

1. Metode de studiere in vivo a creierului
2. Principii de bază a proiectării unui studiu de rezonanță magnetică
funcțională
3. De la frică la anxietate clinică: corelate neurobiologice.
4. Stress, dispoziție afectivă și reglare emoțională: corespondente
neurobiologice.
5. Efecte neurobiologice ale psihoterapiei.
6. Creierul social: comportamente sociale și tulburări ale acestora.
7. Somn și plasticitate cerebrală
8. Creierul în repaos: the default mode network
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Descrierea procedurii de concurs

(1) prelegere publică conţinând rezultatele semnificative
stiintifice ale candidatului în prezent şi planul individual de
dezvoltare;
(2) prelegere pe o tema din tematica postului.

