
 

 

 

 

Workshop-ul „Ce mă motivează în devenirea mea ca persoană și ca viitor 

profesionist?” 

 

 În data de 04.11.2022, începând cu ora 13.00, în sala DP18, corpul D din 

cadrul Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, dar și  pe platforma Microsoft 

Teams a avut loc workshop-ul „Ce mă motivează în devenirea mea ca persoană și 

ca viitor profesionist?”, organizat de către Departamentul de Consiliere 

Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, activitate 

susținută de către Daniela ANTON, psiholog în cadrul departamentului și invitata 

Ramona BAGHIU, psiholog clinician, psihoterapeut și specialist în recuperarea din 

dependențe. 

      În cadrul workshop-ului au fost prezenți lector univ. dr. Viorel ROBU și un 

număr de 110 de studenți interesați de această tematică. Evenimentul a fost conceput 

ca o invitație la deschiderea către reflecție asupra momentelor importante ce pot 

modela devenirea noastră ca persoane și profesioniști și ca o invitație totodată de a 

proiecta în viitor acest demers individual. 

      În prima parte a întâlnirii au fost identificate cele mai importante 

atribute/calități care caracterizează un profesionist-om și cum corelează cele 2 

dimensiuni. Invitata la eveniment, doamna psiholog clinician Ramona BAGHIU a 

punctat câteva dintre cele mai importante direcții de acțiune care pot contribui la 

formarea/consolidarea devenirii noastre ca persoană demnă de statutul de om, dar și 

de profesionist cu literă mare. Aceasta i-a încurajat pe studenți să-și urmeze visele 

și să nu se lase demotivați, deoarece ,,visele mici, pot deveni vise mari”. 

     Pe parcursul dialogului cu invitata au existat intervenții ale studenților care 

au interacționat în mod direct și au conștientizat faptul că stereotipul „Nu merg la 

psiholog, pentru că nu sunt nebun/nu am probleme”, încă prezent în mentalul 

colectiv nu își (mai)  are rostul în societatea secolului XXI-lea, unde a merge la 

psiholog nu mai este un lux, ci o necesitate, mai ales în aceste momente de 

incertitudine și dezvoltare tehnologică și socială fără precedent. 



     Un alt mesaj valoros evidențiat de către lector univ. dr. Viorel ROBU a fost 

acela de a apela cu încredere și deschidere către diverșii specialiști din zona sănătății 

mintale, respectiv psiholog, psiholog clinician, psihoterapeut și psihiatru, aceștia 

formând o echipă interdependentă, fiecare având expertiza și limitările sale. 

                

 În partea de final a fost punctată ca sinteză, ideea că fiecare om își are propria 

motivație cu care pornește la drum și care se care se menține în timp necesitând 

perseverență, deschidere, autenticitate și curaj. Însă, trebuie să ne asumăm că drumul 

spre devenirea plenară a ființei noastre și a profesionistului va fi marcată și de 

incertitudini, aparente eșecuri, blocaje pe care ar trebui să le percepem ca pe noi 

oportunități de dezvoltare și manifestarea a sinelui. 

 

 


