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Cine suntem? 

• The International Institute for the Advanced Studies of 
Psychotherapy and Applied Mental Health 

 

• Înființat in anul 2007 ca un centru de excelență al UBB, în 
colaborare cu Albert Ellis Institute, New York, SUA; 

 

• Activități: cercetare-dezvoltare-inovare, training și formare, 
servicii inovative către comunitate; 

 

• Componenta tehnologica joaca un rol major in activitățile 
noastre: ca instrument de cercetare și ca produs final  al 
activității noastre. 
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Infrastructura de cercetare 

• Două platforme de cercetare avansată 
 

• PSYTECH-MATRIX - Platforma de Roboterapie şi Psihoterapie 
prin Realitate Virtuală: 
• utilizarea roboților si a realității virtuale in tratamentul 

tulburărilor mentale; 

 
• SkyRa - Platforma de Imagistică Avansată - MRI/EEG - în Științe 

Cognitive Clinice: 
• analiza la nivel biologic a proceselor psihologice; neuroimagistică 

funcțională. 

 
• Platformele sunt indexate Mapping of the European Research 

Infrastructure Landscape 
 

• Investiția în echipamente depășește 2 milioane de euro; obținute 
prin granturi de cercetare și infrastructură. 
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Ce avem nevoie? 

• Activitatea noastră este inter/trans-disciplinara: 

• căutam colaboratori din domenii diferite: medicina, economie, 
fizica, sociologie 

• Componenta tehnologică: 

• ne obliga sa lucram intens cu ingineri, programatori si 
specialiști in IT&C 

 

• Performața la nivel internațional: 

• ne obligă să cautăm oameni performanți și să lucrăm cu cele 
mai noi metode de cercetare. 
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Institutul pe Platforma ERRIS 

• www.erris.ro/psychotherapy 
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Cum ne ajută platforma ERRIS? 

• Networking - identificarea grupurilor/laboratoarelor cu 
interese similare; 

 

• Identificarea de resurse de cercetare (echipamente, 
infrastructuri) adiționale; 

 

• Recrutarea de cercetători valoroși; 

 

• Utilizarea expertizei în alte domenii, identificarea unor noi 
idei de cercetare și aplicații de granturi. 
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Vă mulţumesc pentru atenție! 
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