
       CURRICULUM VITAE        

 

 

Nume  DUVAC  ION 

Adresă  Bucureşti, str. Sg. Maj. Nedeleanu Ion nr. 13, bl. V-22, ap. 44, Sector 5 

Telefon  0756.661.000 

E-mail  ion.duvac@intellpsy.com 

Naţionalitate  Română  

Data şi locul naşterii  03.12.1962, Localitatea Bâlta, judeţul Gorj 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ: 

 

• iulie  2011 – prezent  CEO 

• Numele angajatorului  Intell Psy Research, Psychological Profiler Academy 

• Tipul activităţii   Resurse Umane, Cercetare, Training, Psihologia Muncii si 

Organizationala, Coach și trainer în Psychological Profiler, aplicații în 

Political Leadership Psychology,  Business Intelligence Psychology, 

Head Hunting, Behavioral Analysis 

• Funcţia ocupată  Administrator, CEO 

 

• iunie 2009 – prezent  Psiholog 

• Numele angajatorului  Cabinet Individual de Psihologie ”Duvac Ion” 

• Tipul activităţii   Psihologie clinică, psihologia muncii și organizațională, psihologie 

aplicată în domeniul securității naționale, Expertiză psihologică judiciară 

și extrajudiciară 

 

• Funcţia ocupată  Proprietar, Manager general Cabinet Individual de Psihologie 

• 1996 – aprilie 2009  Ofiţer psiholog 

• Numele angajatorului  Serviciul de Informaţii Externe 

• Tipul activităţii sau a 

sectorului de activitate 

 Selecţie psihologică 

Asistenţă, consiliere şi recuperare psihologică 

Psihologie clinică 

Trainig psihologic aplicat pentru categoriile speciale de personal 

Team building 

Diagnoze şi intervenţii organizaţionale 

Evaluări psihocomportamentale speciale 

Psihologie operativă 

Inspecţie şi verificări speciale 

Management resurse umane 

Proiectare organizaţională 

Managementul serviciilor psihologice 

Consiliere managerială 

Managementul proiectelor 

INFORMAŢII PERSONALE: 

mailto:ion.duvac@intellpsy.com
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• Funcţii ocupate  Psiholog resurse umane, psiholog clinician, psiholog inspecţie şi 

verificări speciale, sef serviciu, consilier, șef direcție (1996 – aprilie 

2009) 

 

• 1994 – 1996  Ofiţer psiholog 

• Numele angajatorului  Ministerul Apărării Naţionale 

• Tipul activităţii   Psihologie, selecţie psihologică 

• Funcţia ocupată  Ofiţer psiholog, şeful Laboratorului de expertiză psihologică a cadrelor 

militare şi a personalului civil din armată 

 

• 1990 – 1994  Ofiţer student 

• Numele angajatorului  Ministerul Apărării Naţionale 

• Tipul activităţii   Student al Universităţii Bucureşti,  

Facultatea de Socio-psiho-pedagogie, secţia Psihologie, curs de zi 

• Funcţia ocupată  Ofiţer student 

  

• 1986 – 1990  Ofiţer 

• Numele angajatorului  Ministerul Apărării Naţionale 

• Funcţia ocupată  Ofiţer de execuţie în mai multe unităţi 

 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE: 

 

Anul   2010 – 2013 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Institutul de Medicină Legală Iași 

• Principalele subiecte 

tratate 

 participant grup țintă Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013, Standarde europene pentru programe post doctorale competitive 

de formare in domeniul cercetarii avansate si expertizei medico-legale 

psihiatrice, coordonator de grant, prof. univ. Dr. Vasile Astarastoae 

• Numele calificării primite  Studii post doctorale în psihiatrie medico – legală 

• Nivelul în cadrul 

clasificării  

 Foarte bine 

 

Anul   1995 – 2004 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Universitatea Bucureşti, 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei 

• Principalele subiecte 

tratate 

 Teza de doctorat cu tema „Abordarea sinergetică a agresiunii 

psihologice – premisă metodologică pentru elaborarea unei strategii  de 

contracarare” 

• Numele calificării primite  Doctor în psihologie 

• Nivelul în cadrul 

clasificării  

 Foarte bine 

 

• Perioada  2000 – 2002 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Universitatea Bucureşti, 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 

Master în sociologie: „Studii de securitate şi apărare naţională” 
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• Perioada  1993 – 1998 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Universitatea Bucureşti, 

Facultatea de Istorie, curs fără frecvenţă 

• Principalele subiecte 

abordate 

 Lucrarea de licenţă: „Aspecte politico – diplomatice ale conflictului din 

Golf” 

• Numele calificării primite  Licenţiat în Istorie universală contemporană 

• Nivelul în cadrul 

clasificării  

 Media licenţă 9.33 

 

• Perioada  1989 – 1994 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Universitatea Bucureşti, 

Facultatea de Socio-psiho-pedagogie, Secţia Psihologie, curs de zi 

• Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 Preocupări pentru psihologia organizaţională, managementul resurselor 

umane, psihologie militară, război psihologic 

Lucrarea de licenţă - „Abordarea sinergetică a războiului psihologic - 

premisă metodologică pentru o strategie de contracarare” 

• Numele calificării primite  Licenţiat în psihologie 

• Nivelul în cadrul 

clasificării naţionale 

 Şef de promoţie, 

Media 9,86 

 

• Perioada  1983 – 1986 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu 

Arma Grăniceri 

• Numele calificării primite  Ofiţer activ 

• Nivelul în cadrul 

clasificării 

 Media 9,54 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE: 

 

LIMBA MATERNA  ROMÂNA 
 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  
C1 

Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 

Limba franceza  
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 

Limba spaniolă  
A2 

Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 

elementar 

 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

SOCIALE: 

 

 Spirit de echipă 

Bun comunicator  

Aptitudini de negociator 

Abilităţi de leader 
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Relaţionare interpersonală eficientă 

Capacitate de autorealizare 

Loialitate instituţională 

Abilități de trainer 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

 Gândire managerială de tip prospectiv  

Abilităţi manageriale de nivel strategic 

Promotor al unui management organizaţional performant 

Abilităţi motivatoare  

Competenţă în proiectarea şi realizarea de diagnoze organizaţionale 

eficiente 

Valorizator al „punctelor forte” ale culturii organizaţionale 

Capacitate ridicată de optimizare a proceselor instituţionale  

Apt să realizez construcţii organizaţionale eficiente 

Capabil să identific şi să utilizez eficient capitalul intelectual al 

organizaţiei 

Capacitate decizională ridicată în condiţii de criză 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE TEHNICE 

 

 Utilizez în mod frecvent computerul  

PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B 
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INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017 – prezent – membru în Comisia de Disciplină și Deontologie a 

Colegiului Psihologilor din Romania  

 2010  – 2013 – participant grup țintă Proiect cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013, Standarde europene pentru programe 

post doctorale competitive de formare in domeniul cercetarii avansate 

si expertizei medico-legale psihiatrice, coordonator de grant, prof. 

univ. Dr. Vasile Astarastoae 

 2010 – 2012 – Profesor  asociat Facultatea de Psihologie, Universitatea 

Titu Maiorescu, titular al cursului ”Psihodiagnostic clinic” în cadrul 

Masterului Psihologie clinică, hipnoză și intevenții terapeutice de 

scurtă durată 

 2009 – prezent – Coach & Trainer în Psychological Profiler, aplicații în 

Political Leadership Psychology,  Business Intelligence Psychology, 

Head Hunting, Behavioral Analysis 

 2009 – prezent – Manager Curs formare competență consultanță în 

”Psychological Profiler” cu durata de 240 ore acreditat de Colegiul 

Psihologilor din România; 

 2009 – 2011 – profesor asociat Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației, Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj Napoca, titular al 

cursului ”Intervenții cognitiv-comportamentale în situații de criză din 

domeniul securitații naționale” 

 2009 – 2014 – titular al cursurilor: ”Analiza muncii, selecție și 

evaluare psihologică a personalui”, „Managementul serviciilor 

psihologice în domeniul securităţii naţionale”, din cadrul Masterului 

„Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale”; Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București; 

 2005 – prezent – titular al cursurilor: „Psihologia intelligence-ului: 

analiza psihologică a informațiilor”, ”Psychological Profiler” din 

cadrul Masterului  „Psihologie aplicată în domeniul securităţii 

naţionale”; Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 

Universitatea din București 

 2009 – reprezentant al Colegiului Psihologilor din România în Comisia 

de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Muncii, Familiei și 

Protecției Sociale pentru elaborarea Legii privind salarizarea unitară în 

domeniul public; 

 2009 – prezent - vicepreședinte Asociația de Psihologie aplicată în 

domeniul securității naționale din România; 

 2005 – 2006  – coordonator ştiinţific Grant internațional, ”REBT 

versus CT versus Medication in the treatment of major depressive 

disorder”, Albert Ellis Institute (SUA), director de grant prof. univ. dr. 

Daniel David; 

 2005 – 2006 – coordonator științific Grant național CNCSIS (Tip A), 

”Psihoterapie versus medicație în tratamentul tulburării depresive 

majore; un studiu clinic randomizat”, director de grant prof. univ. dr. 

Daniel David; 
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L I S T A  

lucrărilor ştiinţifice în domeniul disciplinelor din postul didactic 

 

A. Teza de doctorat 

Abordarea sinergetică a agresiunii psihologice – premisă metodologică pentru elaborarea unei  

strategii de contracarare, susţinută în luna iunie 2004 

 

B. Cărţi si capitole în cărţi publicate 

1. Ion Duvac (co-autor) - Abordarea sinergetică a agresiunii psihologice, premisă teoretico-

metodologică pentru o strategie de contracarare, în „Agresiune şi apărare psihologică”, Editura 

Academiei de Înalte Studii Militare, 1994, pag. 165 – 176 (12 pagini), ISBN 973-96162-2-4; 

 

C. Lucrări indexate ISI/BDI publicate  

1. Alina Decsei-Radu, Cristina Pripp, Ion Duvac, Marius Toc - Eficienta programelor de intervenție 

pentru agresorii sexual – Romanian Journal of Psychiatry, vol. XV. Nr. 4 (quarterly), CNCSIS 

B+, p-ISSN: 1454-78, e-ISSN: 2068-7176, 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45366 

2. Ion Duvac - Round Table Discussion RT5 Redefining the Psychologist’s Role in Implementing 

European Public Policies on Mental Health The 13th European Congress of Psychology, 

Stockholm, Sweden 9 - 12 July 2013 www.ecp2013.org 

 2006 – 2014 – membru  în Comisia de Psihologie a Ministerului 

Sănătăţii 

 2006 – prezent – supervizor în specialitățile psihologie clinică, 

psihologia muncii și organizațională și psihologia aplicata în domeniul 

securității naționale; 

 2005 – 2017 – Director fondator  al Masterului „Psihologie aplicată în 

domeniul securităţii naţionale”, organizat de Facultatea de Psihologie 

şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti; 

 2005 – 2013, vicepreşedinte al Comisiei de Psihologie pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională, Colegiului Psihologilor din 

România 

 2005 – coordonator elaborare Normele de aplicare a Legii 213/2004 

privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, 

înființarea și organizarea Colegiului Psihologilor din România 

 2003 – 2004 – coordonator elaborare draft Legea de exercitare a 

profesiei de psiholog cu drept de libera practica, înființarea și 

organizarea Colegiului Psihologilor din România 

 2002 – prezent, profesor asociat al Universităţii din Bucureşti  

 2002 – 2012, titular al Cursului „Intelligence şi securitate naţională” 

şi co-titular al Cursului „Decizie politică şi securitate naţională”, în 

cadrul Masterului „Studii de securitate”, organizat de Facultatea de 

Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti.  

 2001 - decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor 

   

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45366
http://www.ecp2013.org/
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3. Ion Duvac, Clara Elvira Turturescu, Irina Maria Moise; Alexandru Duvac - WE P268 - Anger 

Perception Reflected in Art, Poster Exibition, The 13th European Congress of Psychology, 

Stockholm, Sweden 9 - 12 July 2013 www.ecp2013.org 

4. Ion Duvac - Redefining the Psychologist’s Role in Implementing European Public Policies on 

Workplace Health and Safety - Round Table Discussion, pag. 236, The 11th European Congress 

of Psychology, Turky, Istanbul 4 - 8 July 2013 www.ecp2011.org 

 

D. Lucrări publicate în ultimii 10 anii în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi  

  - Reviste 

1. Ion Duvac - Implicaţii ale aderării ţării noastre la NATO asupra dezvoltării psihologiei militare 

româneşti, în Revista de psihologie organizaţională, volumul IV, nr. 3-4 (număr special), Editura 

Polirom, 2004, pag. 155 – 159. ISSN: 1582-5906 

 

- Selecţie lucrări în volume de conferinţe: 

1. Abordarea sinergetică a agresiunii psihologice, premisă teoretico – metodologică pentru o strategie 

de contracarare, poster, la Conferinţa Internaţională de psihologie, Bucureşti, mai 1994; 

2. Locul şi rolul examinărilor psihologice în strategia sinergetică de contracarare a 

agresiunilor psihologice, în „Psihologie, psiho-sociologie, sociologie - aspecte 

contemporane”, Editura INI, Bucureşti, 1997, pag. 125 – 131, (7 pagini); 

3. Noi dimensiuni ale agresiunilor de tip neconvenţional în Volumul celei de-a VII-a Sesiuni 

de comunicări ştiinţifice de medicină şi psihologie aeronautică, Bucureşti, 2001, pag. 134 

– 143, (10 pagini); 

4. Locul şi rolul psihologiei şi al psihologului în instituţiile din domeniul apărării, ordinii 

publice şi siguranţei naţionale, în volumul primei sesiuni de comunicări ştiinţifice a 

Direcţiei Generale de Informaţii a M.Ap.N., 2002, pag. 33 – 47, (15 pagini); 

5. Dificultăţi în evaluarea psihologică a personalităţii în organizaţiile încadrate cu personal 

cu un înalt nivel al inteligenţei generale, în Volumul celei de-a VIII-a Sesiuni de comunicări 

ştiinţifice de medicină şi psihologie aeronautică, Bucureşti, 2002, pag. 112 – 122, (11 

pagini) 

6. Strategia sinergetică de gestionare a „Războiului psihologic” – posibilă dimensiune a 

securităţii naţionale, în volumul „Mediul internaţional de securitate. România - de la 

invitaţia de aderare la statutul de membru NATO”, Editura Academiei Naţionale de 

Informaţii, Bucureşti, 2003, pag. 1 – 11, (11 pagini), ISSN: 1224-4120; 

7. Agresiunea psihologică – formă de manifestare a războiului informaţional, în „Securitate 

şi societate: provocările mileniului trei” , Editura Academiei Naţionale de Informaţii, 

Bucureşti, 2004, pag. 45 - 77, (33 pagini), ISSN: 1224-4120; 

8. Locul şi rolul examinărilor psihologice în strategia sinergetică de contracarare a 

agresiunilor psihologice, comunicare la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice 

desfăşurată la Institutul Naţional de Informaţii, Bucureşti, martie 1997;  

9. Noi dimensiuni ale agresiunilor de tip neconvenţional , comunicare, la a VII-a Sesiune de 

comunicări ştiinţifice de medicină şi psihologie aeronautică, Bucureşti,  noiembrie 2001; 

10. Limite ale sistemului naţional de gestionare a agresiunilor psihologice la adresa României, 

comunicare, la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice desfăşurată la  Academia 

Naţională de Informaţii, martie 2002; 

11. Locul şi rolul psihologiei şi al psihologului în instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice 

şi siguranţei naţionale, comunicare, Prima sesiune de comunicări ştiinţifice a Direcţiei 

Generale de Informaţii a M.Ap.N., aprilie 2002; 

http://www.ecp2013.org/
http://www.ecp2011.org/
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12. Dificultăţi în evaluarea psihologică a personalităţii în organizaţiile încadrate cu personal 

cu un înalt nivel al inteligenţei generale, comunicare, la a VIII – a Sesiune de comunicări 

ştiinţifice de medicină şi psihologie aeronautică, Bucureşti, octombrie 2002; 

13. Strategia sinergetică de gestionare a „Războiului psihologic” - posibilă dimensiune a 

securităţii naţionale; comunicare, la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice desfăşurată 

la Academia Naţională de Informaţii, martie 2003; 

14. Agresiunea psihologică – dimensiune a războiului informaţional, comunicare, la Sesiunea 

anuală de comunicări ştiinţifice desfăşurată la Academia Naţională de Informaţii, martie 

2004; 

15. Implicaţii ale aderării ţării noastre la NATO asupra dezvoltării psihologiei militare 

româneşti, comunicare, la Conferinţa naţională de Psihologie, mai 2004 

16. Profesorul Mielu Zlate – omul și opera, Conferința Internațională de Psihologie, București, 

2006; 

17. Cultura de psihologie în România post-integrare – fundament al dimensiunii preventive pentru 

managementul sănătății, Conferința Națională de Psihologie, Timișoara, 23 – 24 mai 2008, 

pagina 35; 

18. Managementul stresului in incidentele critice: procedure cognitiv-comportamentale, 

workshop Conferința Națională de Psihologie, Timișoara, 23 – 24 mai 2008, pagina 169; 

 

- Participare granturi cercetare 

1. 2005 - 2006 – coordonator ştiinţific Grant internațional, REBT versus CT versus Medication 

in the treatment of major depressive disorder, Albert Ellis Institute (SUA), director de grant 

prof. univ. dr. Daniel David (2001 - 2006); 

2. 2005 – 2006 – coordonator științific Grant național CNCSIS (Tip A), Psihoterapie versus 

medicație în tratamentul tulburării depresive majore; un studiu clinic randomizat, director de 

grant prof. univ. dr. Daniel David (2003 - 2006); 

3. 2010 – 2013 – participant grup țintă Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Standarde 

europene pentru programe post doctorale competitive de formare in domeniul cercetarii 

avansate si expertizei medico-legale psihiatrice, coordonator de grant, prof. univ. Dr. Vasile 

Astarastoae 

 

              - Workshopuri organizate: 

1. Psychological profiler – a niche opportunity in Romanin Psychology, Conferința 

Internațională de Psihologie, București, 2006; 

2. Business intelligence – oportunitate de afaceri pentru firmele de securitate privată, Școala de 

vară a Asociației detectivilor particulari din Romania, Predeal, 2005; 

3. Intelligence-ul privat – posibilitate de reconversie profesională a rezerviștilor din domeniul 

siguranței naționale, Școala de vară a Asociației detectivilor particulari din Romania, Predeal, 

2007; 

4. Psychological profiler – metodologie, proceduri, Congresul Internațional de Psihologie, Sibiu, 

2007; 

5. Managementul stresului în incidentele critice: proceduri cognitiv-comportamentale, 

Conferința Națională de Psihologie, Timișoara, 2008; 

6. Managementul stresului în incidentele critice: debriefing-ul și defusing-ul, Congresul 

Internațional de Psihologie, Sibiu, 2008;  

7. Furnizarea serviciilor psihologice în domeniul securității private: reglementare și proceduri, 

Congresul Internațional de Psihologie, Sibiu, 2009;  
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8. Particularități ale furnizării serviciilor psihologice în domeniul securității private: aspecte 

metodologice, Conferința Națională de Psihologie ”Ovidius”, Costinești, 2009 

9. Managementul cabinetului de psihologie (similare) – Congresul Internațional de Psihologie, 

Sibiu, 2010 

10. Psychological Profiler – curs formare competență – Conferința Internațională de Psihologie 

Venus 2010, Eforie Nord, 2010 

11. Psychological Profiler: aplicații în Leadership-ul politic – Conferința Națională de 

Psihologie, Iași, 2010 

12. Rolul asistenței psihologice a angajaților în optimizarea performanțelor în muncă – 

Conferința Internaținală de Resurse Umane – Brașov, 2010 

13. Psychological Profiler – new business în psihologia românească – Conferința Internațională 

de Psihologie ”Psiworld”, București, 2010 

14. Diagnosticul diferențial în psihologia clinică, studiu de caz – depresia - Conferința 

Internațională de Psihologie Venus 2011, Eforie Nord, 2011 

15. Scoala de vara Psychological Profiler Academy – 2010 – 2018, organizator 

 

- Cursuri universitare și postuniversitare: 

1. Intelligence şi securitatea naţională, suport de curs, Editura Universităţii Bucureşti, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009; 

2. Decizia politică şi securitatea naţională (coordonare metodologică), suport de curs, Editura 

Universităţii Bucureşti, 2005; 

3. Managementul serviciilor psihologice în domeniul securității naționale, suport de curs, 

format electronic, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Bucureşti, 

Credis, 2006, 2007, 2008, 2009; 

4. Psihologia Intelligence-lui, suport de curs, format electronic, Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației, Universitatea Bucureşti, Credis, 2007, 2008, 2009; 

5. Psychological Profiler – curs formare competență cu durata de 240 de ore, acreditat Colegiul 

Psihologilor din Romania, cu specializările: Forensic Psychology & Psychology of 

Terrorism, Business Intelligence Psychology & Head Hunting, Political Leadership 

Psychology, Psychological Profiler Academy 

6. Psychological Profiler, suport de curs, format electronic, Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației, Universitatea Bucureşti, 2011” 

7. Managementul serviciilor psihologice, suport de curs, format electronic, Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației, Universitatea Bucureşti, 2010;Psihologia Intelligence-lui: 

analiza psihologică a informației, suport de curs, format electronic, Facultatea de Psihologie 

și Științele Educației, Universitatea Bucureşti, 2011; 

8. Psihosomatica - curs cu durata de 10 ore, acreditat Colegiul Psihologilor din Romania, 2017 

- 2019 

9. Psy the Lie – Psihologia minciunii – curs cu durata de 10 ore, acreditat Colegiul Psihologilor 

din Romania, 2017 - 2019 

10. Neuroștiințe cognitive şi clinice, suport de curs, Universitatea DANUBIUS DIN GALAŢI, 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, Departamentul de Psihologie, 2018 

11. Psihopatologie, suport de curs, Universitatea DANUBIUS DIN GALAŢI, Facultatea de 

Comunicare și Relații Internaționale, Departamentul de Psihologie, 2018 

 

E. Brevete obţinute în întreaga activitate 

 

  

 


