
 

                                  

 
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MIKULOVIĆ  SILVIA-CARMEN 

Adresă(e) Craiova, Dolj 

Telefon(oane)  Mobil: 0723 612 091 

E-mail(uri) psiho_rot@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 
 

  

  

Sex Feminin 
  

  

Domeniul ocupaţional 
 

 Psihologie  clinica  
 Psihoterapie experientiala și a unificarii 
 Psihologia muncii si organizationala  
 Psihologia  transporturilor 
 Psihologia aplicata in domeniul securitatii naționale 

 
  

Experienţa profesională  

Perioada 
     

Funcţia sau postul ocupat 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

2019 –prezent  
 

 lector univ  
 
 
Universitatea Hyperion, Facultatea de Psihologie și Stiinte ale Educatiei 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 

  2016 - prezent 
 
 
membru în Comisia de Genetica Medicala și Boli Rare  

  
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Dolj 

 

Perioada 1999 -  prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Psiholog  clinician  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 -activitati de psihodiagnostic, consiliere si psihoterapie a  pacientelor din 
obstetrica-ginecologie: evaluare psihologica si pregatirea gravidelor pentru 
nastere; activitati de psihodiagnostic a pacientelor cu afectiuni ginecologice, 
consilierea si/ sau psihoterapia pacientelor care necesita interventii chirurgicale 
sau orice alt tip de interventii medicale;consiliere psihologica in cazul nevrozelor 
traumatice post-obstetricale si psihozelor puerperale (evaluarea, diagnoza si 
psihoterapia lehuzelor);identificarea factorilor psihici in cazul infertilitatilor 
(evaluarea, diagnoza, psihoterapia femeilor cu sterilitate). 
- supervizarea  psihologilor angajati in cadrul spitalului:  



 

                                  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Dolj 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Psihologie clinica, psihoterapie 

Perioada 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

2006 - 2016 
 
  membru in comisia de transplant  pentru celule reproductive  

 

Numele şi adresa 
angajatorului       

 Centrul medical HIT-MED 

Perioada 

 

2003– in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Examinari psihologice pentru psihologia muncii, transporturilor, siguranta 
circulatiei, psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale, consiliere si 
psihoterapie pentru copii, adulti si cuplu  

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C.Psihoconsult Center 2003-2008 
Cabinetul Individual de Psihologie Rotaru Carmen 2008- 2014 
Mikulovic Carmen - Cabinet Individual de Psihologie  2014- în prezent 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 

Psihologie clinica, psihoterapie, psihologia muncii, psihologia  transporturilor, 
psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale 

  

Perioada 2001 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Examinari psihologice și consiliere psihologica/ psihoterapie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Cabinet Individual de Psihologie  Rotaru Silvia-Carmen 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Psihologie clinica, psihoterapie, psihologia muncii, psihologia transporturilor, 
psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale 

  

Perioada 1996 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de psihologie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Psihologie medicala  pentru sectiile: asistenti medicali generalisti, asistenti 
farmacie, asistenti radiologie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Scoala Postliceala Sanitara (de stat), Scoala Postliceala Sanitara Cristiana, 
Scoala Postliceala Sanitara Ecologica 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Psihologie educationala 

  

Perioada 1996 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat  (activitate  experimentala) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

 Consiliere psihologica ante și post -avort , consilirere psihologica în vederea 
acceptarii metodelor  contraceptive pentru  prevenirea sarcinilor nedorite 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Dolj 



 

                                  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Psihologie clinica, consiliere psihologica 

  

Perioada 1995 - 1996 

Funcţia sau postul ocupat Profesor psihologie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Psihologie generala – clasa a X-a. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Liceul Industrial Traian Vuia 

 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

   Psihologie educationala 

Educaţie şi formare  

Perioada 2017  

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Formator în psihoterapie experientiala și a unificarii centrata pe adult- copil- 
cuplu-familie, individuala și de grup 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

 
Perioada 

 
    Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana 
 
 
 
 

2014   

Calificarea / diploma 
obţinută 

supervizor - psihologie aplicata în domeniul securitatii nationale 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

    Colegiul Psihologilor din Romania 

Perioada 2013  

Calificarea / diploma 
obţinută 

psihoterapeut principal 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 
 

Perioada  
 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 

 
Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana 
  
Colegiul Psihologilor din Romania 
 

2011  
 
 psiholog principal şi supervizor -psihologia muncii și organizationala,  
psihologia transporturilor 
 psiholog principal psihologie aplicata în domeniul securitatii nationale 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 
Colegiul Psihologilor din Romania 

Perioada 2003 -  2010 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Studii doctorale 



 

                                  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Tema lucrarii de doctorat „ Implicatiile psihologice și sociale ale sarcinilor cu 
risc și ale celor nedorite” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei –Universitatea Bucuresti 

Perioada 2006- 2010 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Drept penal, drept civil, drept adminstrativ 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Facultatea de Drept 
„Nicolae Titulescu”, 
Universitatea din Craiova 

Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” , Universitatea din Craiova 

Perioada 2008   

Calificarea / diploma 
obţinută 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Societatea de Psihoterapie Experientiala din Romania 

 

Psiholog supervizor-  psihologie clinica, psihologia muncii şi organizaţională, 
psihologia transporturilor 
 
Colegiul Psihologilor din Romania 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Psihoterapeut specialist 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Psihoterapie experientiala si a unificarii centrata pe adult-copil-cuplu-familie 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Societatea de Psihoterapie Experientiala din Romania 
Colegiul Psihologilor din Romania 

                                     
Perioada 

 
2006 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Psihoterapeut in supervizare in hipnoza clinica si terapie ericksoniana 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Formare in psihoterapie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 Asociatia de Hipnoza Clinica, Relaxare si Terapie Erikcsoniana 

Perioada 
 

 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Formator Nicolae Dumitrascu 

 

2005 
 
 Examen  psihologia muncii  
 
 

 Asociatia Psihologilor din Romania, Comisia de evaluare pentru          psihologi  

Perioada 2003-2004 



 

                                  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Formare test  Rorschach 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Test Rorschach 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Formator Nicolae Dumitrascu 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Psiholog atestat  pentru efectuarea examinarilor psihologice a personalului din 
siguranta circulatiei 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Psihologia transporturilor si sigurantei circulatiei 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei; Directia Medicala, 
Comisia Centrala de Siguranta Circulatiei 

Perioada 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

  2002 
 
 
Examen psihologia transporturilor 
Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei; Directia Medicala, 
Comisia Centrala de Siguranta Circulatiei 
 

Perioada   2000 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Curs Planificare Familiala 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Sanatatii - Insitutul de perfectionare a medicilor si farmacistilor 

Perioada 1999- 2004   
Formare în Psihoterapia Experientiala 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 
 
Societatea de Psihoterapie Experientiala din Romania 

Perioada 1999 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de licenta 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Lucrarea  licenta „ Factorii explicativi ai parentalitatii ilegitime la 
adolescenta și caracteristicile psihosociale ale mamelor adolescente 
necasatorite” 

 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Facultatea de Sociologie, Psihologie si Pedagogie, Universitatea din Bucuresti, 
Facultatea de 

 

Perioada 1985 



 

                                  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de bacalaureat – Liceul Sanitar, Craiova 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Sanitar, Craiova 

 

Alte informații  la cerere 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă 
maternă, vezi instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Certificat de participare – curs de limba engleza 2000 – 2001, eliberat de Lexis 

ScriereAutoevaluare  

Nivel european 
(*)ÎnţelegereVorbire 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

   Bine  Bine  

FrancezaBine   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

            
  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipa,  buna capacitate de comunicare, bun suport motivational pentru 
altii, capacitate de adaptare la situatii noi 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – curs informatică, anul III 
facultate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Scoala Populara de Arta – Sectia Pian 

Permis(e) de conducere B 

     Informatii suplimentare 
la cerere 

 

  

                                                   
                     



 

                                  

Informaţii 
suplimentare 

 

Articole de specialitate: 

  1.   „Avortul la cerere: usurare sau durere?”, 2005, Revista de 
        Psihoterapie Experientiala. vol 8, no 1-2 (28-29) 
 2    „Cauzele eşecului metodelor contraceptive la pacientele în evidenţa unui      
         centru  de planning familial” (coautor) 2006, Volum de rezumate, Editura    
          Medicala  Universitara, Craiova  

1. „Studiu asupra avorturilor la cerere in Centrul de planning familial al 
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova in perioada 2000-2004” 
(coautor), Volum de rezumate, Editura Medicala Universitara, 2006 

2. ”Repere metodologice in asistarea (consilierea) pacientelor din clinica de 
obstetrica ginecologie”-Conferinta Nationala de Psihoterapie 
Experientiala,si Dezvoltare Personala Unificatoare, Experienta schimbarii: 
ferestre deschise si usi descuiate,  Bucuresti,2010 

3. ”Comportamentul contramaternal la gravidele cu sarcini disfunctionale” 
– Congresul International de Psihologie, Sibiu, 2011 

4. ”Agresivitatea- caracteristica comuna gravidelor care solicita chiuretajul 
uterin si gravidelor cu sarcini disfunctionale”- Zilele UMF, Craiova, 
2011.Volum de rezumate, Editura Medicala Universitara.  

5. ”Sindromul postavort consecinta psihologica a avortului la cerere ”– 
Zilele UMF, Craiova,2012.Volum de rezumate, Editura Medicala 
Universitara.  

6. ”Caracteristici psihosociale ale gravidelor cu sarcini disfunctionale si a 
celor cu sarcini intrerupte la cerere”- Conferinta Internationala de 
Psihoterapie Experientiala si Dezvoltare Personala Unificatoare, 
Interconexiuni creative în psihoterapie, psihologie clinica, educatie și 
optimizare umana, Bucuresti, 2013 

7. „Evaluarea clinica a unei gravide cu trauma infantila. Studiu de caz”- 
Zilele UMF, Craiova,2014.Volum de rezumate, Editura Medicala 
Universitara 

8. „Meditația de tip creativ-unificator și relaxarea corporala în terapia 
gravidelor cu cerclaj uterin” Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi 
Dezvoltare Personală Unificatoare,Terapii creativ-expresive unificatoare si 
dezvoltare personala continua,  Bucuresti,2015 

9.  „ Un copil pentru tata  - Studiul de caz al unei mame care naste un copil 
mort „Conferinţa Nationala de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare 
Personală Unificatoare,Terapia Unificării – 20 de ani de psihoterapie 
românească, Bucuresti, Bucuresti, 2018 

10. “Cezariana sau natural”- o abordare din perspectiva psihologica si 
relationala -Conferinta de Psihoterapie cu participare internationala    -
Craiova, 2019 

11. “Relatii tensionate. Relatii conjugale, relatii cu copiii, relatii de 
serviciu”workshop sustinut la-Conferinta de Psihoterapie cu participare 
internationala - Craiova, 2019 

12. “Particularitati cognitive, afective, comportamentale in perioada sarcinii. 
Corp,emotii, ganduri.”workshop sustinut la -Conferinta de Psihoterapie cu 
participare internationala -Craiova, 2019 

13. “Abordarea gravidelor cu sarcini disfunctionale in perioada 
spitalizarii”.workshop sustinut la - Conferinţa de Psihoterapie Experienţială 
şi Dezvoltare   Personală Unificatoare, Separare si  Unificare– provocări 
actuale în psihoterapie și dezvoltare personală, Bucuresti,2019 

    14. “Psychological characteristics of women opting for premature termination 
           of pregnancy“ (coautor). Romanian Journal of Psychological Studies,     
           2020 
     15. „ A Baby for my Dad. (Case study of a Mother Giving Birth to a Stillborn 
Baby)” Journal of Experiential Psychotherapy, 2020, vol.23, no1(89) 
 
 

 



 

                                  

    

  16. „Imbunatăţirea confortului psihologic prin reducerea anxietăţii la       
gravide  în perioada   în perioada spitalizării”, Hyperyon Psyhology Conference, 
Bucuresti,2020 

    

   

                                         


