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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail
Naţionalitate
Data și locul nașterii

SAVA, Florin Alin
Universitatea de Vest, Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, cab. 303, 300223,Timișoara, România
+40 256 – 592 737, +40 722 510471
florin.sava@e-uvt.ro
Română
19.07.1975, Timișoara

I.  Informaţii  despre  experiența  profesională  și  locurile  de  muncă  relevante
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilități principale
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilități principale
Numele angajatorului
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2020 - prezent
Prorector (Mar 2020 - )
Responsabil cu strategia de cercetare-dezvoltare-inovare, creație artistică și performanță sportivă
Universitatea de Vest din Timișoara, Blvd. Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223,Timișoara, România
2015 – 2020
Profesor universitar / Director Școală Doctorală de Psihologie (Dec 2015 – Feb 2020)
Managementul programului de studii doctorale în domeniul Psihologie / Activitate de cercetare și
didactică / Contribuții în calitate de membru CSUD la dezvoltarea strategiei UVT de stimulare a
activității de cercetare a doctoranzilor din cadrul IOSUD UVT. Am coordonat științific 11 doctoranzi (5
teze finalizate + 6 doctoranzi în diferite faze de elaborare a tezei / în stagiu de pregătire doctorală).
Universitatea de Vest din Timișoara, Blvd. Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223,Timișoara, România
2008 - 2015
Conferențiar universitar (Feb 2008 – Sep 2013) / Profesor universitar (oct 2013 - ) / Directorul
Departamentului de Psihologie (Apr 2008 – Dec 2015)
Managementul programelor de studii derulate de către Departamentul de Psihologie
Implementarea strategiei departamentului cu scopul de a crește performanța în cercetare și în
atragerea de fonduri extrabugetare, încununată cu obținerea calificativului A (domeniu de excelență)
în clasificarea oficială a MEdCT din 2011.
Activitate de cercetare și didactică (preponderent discipline de la programe masterale / doctorale)
2006 – 2007
Cercetător post – doctoral (Iul 2006 – Dec 2007)
Expertiză în conceperea și derularea de studii clinice controlate, analize cost-beneficiu și costeficiență în urma unui stagiu de pregătire la American University, Washington DC.
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Institutul Internațional de Studii Avansate în Psihoterapie
și Sănătate Mintală Aplicată / Departamentul de Psihologie clinică și psihoterapie
2006 - prezent
Administrator (Asociat unic)
Dezvoltarea de teste psihologice, consultanță în selecția de personal, dezvoltare și derulare de
sondaje de opinie, cercetare inovativă
SC Psiho Proiect SRL (RO 18835144)
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele angajatorului

1999 - 2006
Preparator (1999 – 2001) / Asistent universitar (2001 – 2004) / Lector universitar (2004 – 2006)
Activități didactice, discipline din zona statisticii și metodelor de cercetare în domeniul psihologiei
Universitatea de Vest din Timișoara, Catedra de Psihopedagogie Specială (1999 – 2001), Catedra de
Psihologie (2001 – 2006)

II.  Informații  despre  studiile  efectuate  și  diplomele  obținute  
Perioada
Numele și tipul instituției de învățământ
Calificarea / diploma obținută
Perioada
Numele și tipul instituției de învățământ
Calificarea / diploma obținută
Perioada
Numele și tipul instituției de învățământ
Calificarea / diploma obținută
Perioada
Numele și tipul instituției de învățământ
Calificarea / diploma obținută
Perioada
Numele și tipul instituției de învățământ
Calificarea / diploma obținută
Perioada
Numele și tipul instituției de învățământ
Calificarea / diploma obținută

2014 - 2016
Universitatea din Oradea, Master (MA) în Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie
2013
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Certificat de abilitare (Dr. habil.) în domeniul Psihologie,
OM 4458 din 09.08.2013
2004 - 2006
Universitatea de Vest din Timișoara, Master în ”Politici publice si Advocacy”
2001 - 2005
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Doctor în psihologie
1998 - 1999
Universitatea de Vest din Timișoara (Bursier Erasmus în semestrul II la Jonkoping University, Suedia),
Studii aprofundate în domeniul Psihopedagogiei Educației Integrate
1994 – 1998
Universitatea de Vest din Timișoara, Licențiat în Psihologie (Șef de promoție)

Perfecționare profesională

Data, locația și tipul de perfecționare
profesională

2019 (1 lună), Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill, SUA, visiting scholar
2015 (1 lună), Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill, SUA, visiting scholar
2011 (1 lună), Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill, SUA, visiting scholar
2007 (1 lună), Universitatea din Coruna, Spania, visiting scholar
2007 (2 luni), Universitatea Americană, Washington DC, SUA, visiting scholar
2002 (1 lună), Universitatea din Paris V, Franța, stagiu de documentare doctorală
2002 (1 lună), Universitatea Centrală Europeană, Budapesta, Ungaria, stagiu de perfecționare în
analiză de politici publice
2000 (2 luni), Universitatea Ann Arbor din Michigan, SUA, stagiu de perfecționare profesională în
statistică pentru științele sociale

III.  Informaţii  despre  proiectele  de  cercetare  –  dezvoltare  câștigate  ca  director  /  responsabil  proiect
Implicat în 20 proiecte naționale și internaționale, în 10 dintre ele din calitatea de director de proiect
sau coordonator al echipei UVT

Proiecte internaționale câștigate ca director de proiect
2020-2023 (în curs de contractare), H2020-WIDESPREAD-2018-2020-CSA-952464-LEARNVUL,
Learning in emotionally vulnerable people.
Finanțator: European Commission, Research Executive Agency. Buget total: 900.000 euro. Buget
UVT (instituție coordonatoare): 370.000 euro.
Parteneri: Universitatea din Ghent (Belgia) și Universitatea Milano-Bicocca (Italia)
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Proiecte PN II câștigate ca director de proiect
2012-2014, PN-II-RU-TE-0230, Changing implicit cognitions: An evidence based approach.
Finanțator: CNCS-UEFISCDI, Competiția Tinere Echipe. Buget total: 687.000 lei
2009-2011, PN-II-IDEI-PCE-1076, Măsurători implicite ale personalității. Finanțator: CNCSIS,
Competiția IDEI. Buget total finanțat: 500.000 lei
2006-2007, PowerStaTim – un software pentru îmbunătățirea puterii statistice. Finanțator: CNCSIS,
competiția At. Buget total finanțat: 16.800 lei
2003-2004, O analizăde autoreglare al comportamentului didactogen al profesorului. Finanțator:
CNCSIS, competiția At. Buget total finanțat: 11.900 lei

Proiecte POSDRU câștigate ca director de proiect

2010-2012, POSDRU 18/1.2/G/28335, Competențele absolvenților și nevoile angajatorilor. O cercetare
acțiune pentru integrarea pe piața muncii. Finanțator: OI-POSDRU. Buget total: 1.765.000 lei
2014- 2015, POSDRU/161/2.1/G/136958, Consilierea carierei și servicii profesionale de psihologie,
Finanțator: CNDIPT-POSDRU. Buget total: 2.112.760 lei

Experiență în mentorat științific
2011-prezent, Activitate de mentorat în cadrul proiectelor de cercetare postdoctorală (PD) derulate de
Coralia Sulea (UVT), Laurențiu Maricuțoiu (UVT), Oana Gavița (UBB Cluj), Andrei Rusu (UVT), Paul
Sârbescu (UVT)

Granturi individuale câștigate
2001-2002, Atitudinile profesorilor disfuncționali și impactul lor asupra relației profesor – elev. Grant
individual RSS Scheme acordat de Open Society Institute din Praga, Buget total: 2120 USD

Alte proiecte câștigate în calitate de responsabil de proiect pentru UVT
2008 – 2009, PHARE 2006/018 - 147.04.02.03.01.01.509, Formare de competențe cheie și integrare
pe piața muncii a tinerilor proveniți din instituții de stat pentru protecția copilului (Organizația
coordonatoare: Asociația Serviciul ”Apel”). Finanțator: PHARE. Buget total finanțat: 22.000 Euro.
2006 – 2008, CEEX 105 / 2006 VIASAN, Abordarea modernă a traumatismelor de mână și antebraț –
concept unitar de tratament chirurgical, recuperare funcțională și reintegrare socio-profesională
(Organizație coordonatoare: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara)
Finanțator: ANCS, Competiția CEEX – Modul I. Buget total finanțat: 55.000 lei

IV.  Elemente  de  recunoaștere  a  contribuției  științifice  /  profesionale
Premii
2017

Cel mai bun cercetător din domeniul științelor sociale din UVT – Gala premiilor UVT

2009

Premiul II, Profesorul universitar al anului,
”Gala Premiilor in Educație”, o competiție națională sponsorizată de Fundația Dinu Patriciu (2009)
http://www.premiileineducatie.ro/castigatori/castigator/22/

2009

Titlul de cel mai bun tânăr cercetător (până în 35 ani) din Universitatea de Vest din Timișoara

Poziții administrativ-manageriale
de recunoaștere la nivel național
2017 - prezent

Membru în comitetul executiv al Asociației Psihologilor din România

2016 - prezent

Președinte al Comisiei de specialitate CNATDCU – Psihologie, Științe ale Educației, Educație Fizică și
Sport; Membru în Consiliul general CNATDCU

2015

Membru în grupul de lucru pentru clarificarea cadrului instituțional și normativ privind controlul calității
tezelor de doctorat și aspectele de etică ale cercetării științifice a fost stabilit de către Ministrul
Educației Naționale și Cercetării prin Ordinul de Ministru nr. 5964 din 11.12.2015

2009 - 2013

Membru al Comisiei de specialitate în științe Socio-economice, CNCSIS / CNCS, reprezentant al
domeniului Psihologie

2011 - 2012

Membru CNATDCU, Panelul 4, Comisia de Psihologie, Științele Educației și Sport

2011
2005- 2009
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Evaluator în proiectul Exercițiul Național de Evaluare a Cercetării (SISEC), în vederea clasificării
universităților pe domenii de studiu (membru în Panelul de Psihologie)
Secretarul Comisiei de Metodologie, Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din România
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Poziții administrativ-manageriale
de recunoaștere la nivel
internațional
2016 - prezent
2016

Membru în comitetul executiv al Asociației Europene de Psihologia Personalității (www.eapp.org), cea
mai importantă asociație de profil din Europa
Președinte al Conferinței Europene de Psihologia Personalității, 19-23 iulie 2016, Timișoara

Aspecte didactice și de cercetare
(recunoaștere la nivel național)
2009- prezent
2014

Redactor-șef la Romanian Journal of Applied Psychology (RJAP), revistă gold open access indexată
BDI în Scopus, ERIH Plus, EBSCO (Academic Search Ultimate), PsycINFO, CrossRef, DOAJ.
Clasat în top zece cei mai vizibili cercetări români la nivel internațional – domeniul Psihologie, în baza
unei analize scientometrice publicate de un colectiv din UBB Cluj-Napoca

2011 - 2016

Cadru didactic invitat la Școala Doctorală de Psihologie din cadrul Universității A.I. Cuza din Iași

2008- 2010

Cadru didactic asociat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Departamentul de Psihologie
Clinică și Psihoterapie

2010

DECAS. Profilul de personalitate în versiunea Big Five. Înregistrat la OSIM. Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială – Secțiunea Mărci, Partea I. nr.9/2010, nr. M 2010 06166 din 26.08.2010.

Aspecte didactice și de cercetare
(recunoaștere la nivel
internațional)
2020 -

Incoming consulting editor la Personality Science

2018 -

Consulting Editor la European Journal of Personality (WoS Q1, IF = 3.70)

2018 - prezent

Profesor invitat pentru a preda modulul de Cost-effectiveness and cost-utility analysis la nivel masteral,
Universitatea Milan-Bicocca (top 500 URAP)

2007-prezent

Servicii editoriale pentru peste 20 de jurnale cotate ISI Web of Science (European Journal of
Personality, European Journal of Social Psychology, Social Cognition, Clinical Psychology &
Psychotherapy, Journal of Personality, Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies, Journal of
Rational-Emotive & Cognitive - Behavior Psychotherapy, Journal of Psychopathology and Behavioral
Assessment, International Journal of Cognitive Therapy, Plos One, Learning and Motivation) etc.

Date de identificare
scientometrică
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8898-1306
ResearcherID (Web of Science): C-1427-2011
Scopus Author ID: 6701683474
Indicatori scientometrici: Google Scholar – Hirsch Index (18); Web of Science - Hirsch Index (11).
Sinteza publicațiilor
-   2 cărți de autor (Editura Polirom și Editura ASCR, ambele A2);
-   2 cărți editate (Editura Polirom și Editura Trei, ambele A2);
-   2 capitole în volume internaționale A1 (Wiley, Springer);
-   5 probe psihologice avizate de către Colegiul Psihologilor din România (DECAS; EVIQ-S;
Flanker AC; Flanker AD, PON);
-   1 software de analiză a puterii statistice (co-autor, PowerStaTim);
-   25+ de articole în reviste indexate Web of Science / Scopus.

V.  Alte  informații  complementare
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
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Înțelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă
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Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Franceză

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Aptitudini de utilizare a
calculatorului

Pachetul Microsoft Office, SPSS, AMOS, Stata, DirectRT, MediaLab, Comprehensive Meta-Analysis

ANEXĂ CU PUBLICAȚII REPREZENTATIVE
  
Zece  articole  indexate  Web  of  Science  (selecție)  
Sava,  F.A.,  Payne,  B.K.,  Măgurean,  S.,  Iancu,  D.,  Rusu,  A.  (2020).  Beyond  contingency  awareness:  the  role  of  influence  awareness  in  
resisting  conditioned  attitudes.  Cognition  &  Emotion,  34(1),  156-169.    doi:  10.1080/02699931.2019.1652146  (WoS,  Q2)  
Curseu,  P.L.,  Ilies,  R.,  Virga,  D,  Maricutoiu,  L.,  Sava,  F.A.  (2019).  Personality  characteristics  that  are  valued  in  teams:  Not  always  “more  
is  better”?  International  Journal  of  Psychology,  54(5),  638-649.  doi:  10.1002/ijop.12511  (WoS,  Q2)  
Neguţ,  A.,  Matu,  S.  A.,  Sava,  F.  A.,  &  David,  D.  (2016).  Task  difficulty  of  virtual  reality-based  assessment  tools  compared  to  classical  
paper-and-pencil  or  computerized  measures:  A  meta-analytic  approach.  Computers  in  Human  Behavior,  54,  414-424.  doi:  
10.1016/j.chb.2015.08.029  (WoS,  Q1)  
Maricuțoiu,  L.P.,  Sava,  F.A.,  &  Butta,  O.  (2016).  The  effectiveness  of  controlled  interventions  on  employees’  burnout:  A  meta-analysis.  
Journal  of  Occupational  and  Organizational  Psychology,  89(1),  1-27.  DOI:  10.1111/joop.12099  (WoS,  Q2)  
Vîrgă,  D.,  Curșeu,  P.  L.,  Maricuțoiu,  L.,  Sava,  F.  A.,  Macsinga,  I.,  &  Măgurean,  S.  (2014).  Personality,  relationship  conflict,  and  teamwork-
related  mental  models.  PloS  One,  9(11),  e110223,  doi:  10.1371/journal.pone.0110223  (WoS,  Q1)  
Sava,  F.A.,  Maricuțoiu,  L.P.,  Rusu,  S.,  Macsinga,  I.,  Vîrgă,  D.,  Cheng,  C.M.,  &  Payne,  B.K.  (2012).  An  Inkblot  for  the  implicit  assessment  
of  personality:  The  Semantic  Misattribution  Procedure.  European  Journal  of  Personality.  doi:  10.1002/per.1861.  (WoS,  Q1)  
Sulea,  C.,  Virga,  D.,  Maricutoiu,  L.P.,  Schaufeli,  W.,  Zaborila  Dumitru,  C.,  &  Sava,  F.A.  (2012).  Work  engagement  as  mediator  between  
job   characteristics   and   positive   and   negative   extra-role   behaviors.   Career   Development   International,   17(3),   188-207.   doi:  
10.1108/13620431211241054  (WoS,  Q3)  
Sava,   F.A.,   Yates,   B.T.,   Lupu,   V.,   Szentagotai,   A.   &   David,   D.   (2009).   Cost-effectiveness   and   cost-utility   of   cognitive   therapy,   rational  
emotive  behavioral  therapy,  and  fluoxetine  (Prozac)  in  treating  depression:  A  randomized  clinical  trial.  Journal  of  Clinical  Psychology.  
65(1),  36-52,  doi:  10.1002/jclp.20550  (WoS,  Q2)    
Sava,  F.A.  &  Sperneac,  A.M.  (2006).  Sensitivity  to  reward  and  sensitivity  to  punishment  rating  scales:  A  validation  study  on  the  Romanian  
population.  Personality  and  Individual  Differences,  41,  1445-1456.  doi:10.1016/j.paid.2006.04.024  (WoS,  Q2)  
Sava,  F.  A.  (2002).  Causes  and  effects  of  teacher  conflict-inducing  attitudes  towards  pupils:  A  path  analysis  model.  Teaching  and  teacher  
education,  18(8),  1007-1021.  doi:  10.1016/S0742-051X(02)00056-2  (WoS,  Q1)  
  
  
  

Alte  tipuri  de  publicații  reprezentative  (selecție)  
Dudău  D.P.,  Sălăgean  N.,  Sava  F.A.  (2018)  Executive  Coaching.  In:  Bernard  M.,  David  O.  (eds.)  Coaching  for  Rational  Living.  
Springer,  Cham.  doi:  10.1007/978-3-319-74067-6_17
David,  D.,  Sava,  F.A.  (2015).  Designs  for  studying  mediation.  In  R.  Cautin  and  S.  Lilienfeld  (Eds.),  Encyclopedia  of  Clinical  Psychology.  
Hoboken,  NJ:  Wiley-Blackwell.  doi:  10.1002/9781118625392
Sava,  F.A.  (2013).  Psihologia  validată  științific.  Ghid  practic  de  cercetare  în  psihologie  [Evidence-based  psychology.  A  practical  guide  for  
research  in  psychology].  Iași:  Polirom.  
Sava,  F.A.  (2011/2004).  Analiza  datelor  în  cercetarea  psihologică.  Ediția  a  II-a  [Data  analysis  in  psychological  research.  2nd  edition].  Cluj-
Napoca:  Editura  ASCR.  
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