Curriculum Vitae
Europass
Informații personale
Grad / Nume / Prenume
Data nașterii

Naționalitate
Stare civilă
Adresa
Telefoane

Pripoae-Șerbănescu Ciprian Constantin
29/11/1974

Română
Căsătorit

Str. 23 August, Nr. 200, Breaza, Prahova
Mobil 0724096987

Experiența profesională
Perioada 01.03.2019→ prezent
Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar.
Activități și responsabilități principale Activități didactice și de cercetare (Psihologie, Gândire critică, Comunicare de influenţare în conflictele
militare)
Numele și adresa angajatorului Departamentul de comunicare strategică, publică și interculturală/ Facultatea de securitate și apărare
Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Panduri, 68-72, 050651, București

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
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01.03.2017→ 01.03.2019
Instructor superior/ Departamentul de comunicare strategică, publică și interculturală/ Facultatea de
securitate și apărare
Activități didactice și de cercetare
Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Panduri, 68-72, 050651 București
01/10/2010 → 01.03.2017
Psiholog
- Cunoaştere şi asistență psihologică a cadrelor militare şi a cadrelor didactice (evaluare, consiliere
psihologică)
- Evaluarea în scopul avizării psihologice pentru protecția muncii şi serviciu port armă
- Evaluare climat organizațional
Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Panduri, 68-72, 050651 București
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Perioada
Funcția sau postul ocupat

17.12..2014-27.10.2015
Cercetător- Proiect “Competența epistemică a decidenților militari. Dezvoltări teoretice și
experimentale către autoinstruire și învățare pe tot parcursul vieții”
Activități și responsabilități principale Analiza comparativă cu alte modele/cadre de investigare care sprijină competența epistemică
Crearea schiței modelului conceptual și metodologic care va fi utilizat în investigațiile viitoare
Testarea orientărilor și caracteristicilor utilizând platforma e-learning a UNAp

Perioada 01.07.2015- 31.12.2015
Funcția sau postul ocupat Expert consiliere psihologică- Proiect “Profesie-Școală, consiliere, orientare, practică - Pro SCOP”
Activități și responsabilități principale Consiliere psihologică și profesională

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activităţi si responsabilități principale
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activităţi si responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului

Activități și responsabilități principale
Perioada
Funcția sau postul ocupat

01/05/2009 - 01/10/2010
Psiholog
Cunoaștere şi asistență psihologică (evaluare, psihodiagnostic, consiliere)
U.M. Ploiești

01/05/2007 - 01/05/2009
Analist audiență țintă
- analiza audienta țintă
- supervizarea procesului de elaborare a mesajelor de influențare (text, video, audio)
- pre-testare produse prin metoda "focus grup"
- monitorizare și analiză mass-media
- evaluarea eficientei programelor desfășurate
- consilierea instanțelor relevante asupra audientei țintă
Centrul de Operații Psihologice- București (România)
În perioada iulie 2008-ianuarie 2009 am fost încadrat în funcția Deputy Chief TAA CJPOTF/ HQ ISAF
Afghanistan
Comunicare de influențare în operațiuni militare / Operații psihologice/Apărare
01.09.1999-01.05.2007
Ofițer de comandă arma artilerie și rachete terestre

Activităţi si responsabilități principale Organizarea și conducerea instruirii

Educație și formare
Perioada
Calificarea/diploma obținută
Numele şi tipul instituției de
învățământ/furnizorului de formare

25-29 martie 2019
Certificat de participare la cursul pilot „Strategic Communication in the context of security and defence”
European Security and Defence College

Perioada 01.10.2015→19.06.2018
Calificarea/diploma obținută Diplomă doctor în domeniul Informații și Securitate Națională
Numele şi tipul instituției de Școala Doctorală-Universitatea Națională de Apărare "Carol I", București
învățământ/furnizorului de formare
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Perioada

08.01-16.02.2018; 02.04-04.05.2018; 11-22.06.2018

Calificarea/diploma obținută

Diplomă absolvire program studii psihopedagogice-Nivel II (de aprofundare) pentru profesia didactică

Numele şi tipul instituției de
învățământ/furnizorului de formare

Departamentul de management militar și de pregătire a personalului didactic /Facultatea de securitate
și apărare/Universitatea Națională de Apărare „ CAROL I”, București

Perioada
Calificare/diploma obținută
Numele şi tipul instituției de
învățământ/furnizorului de formare

20.02-31.03.2017; 08.05-09.06.2017; 26.06-07.07.2017.
Diplomă absolvire program studii psihopedagogice – Nivel I de certificare pentru profesia didactică

)

Departamentul de management militar și de pregătire a personalului didactic /Facultatea de securitate
și apărare/Universitatea Națională de Apărare „ CAROL I”, București

Perioada 01/10/2010 →22.11.2014
Calificarea
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Psihoterapeut psihoterapie psihanalitică (în supervizare)
Asociația de consiliere şi psihoterapie psihanalitică- București -- membră deplină (Full membership)
a Federației Europene de Psihoterapie Psihanalitica - http://www.efpp.org/ Crișana, Nr.18, București

Perioada 04/10-19/10.2010, 06-10/2010
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire – Cursul de stat major în domeniul gestionării resurselor umane-ofițeri
Numele şi tipul instituţiei de Departamentul de management militar și de pregătire a personalului didactic- Universitatea Națională
învăţământ/furnizorului de formare de Apărare “CAROL I”
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea

01/11/2008 → 01/11/2009
Drept de liberă practică psihologie clinică – nivel specialist
Clinica Aquamarin/COPSI România
București
04/2009 → 10.2012
Formare instituționalizată în psihanaliză

Competenţele profesionale dobândite

Analiză didactică/analiză personală

Numele şi tipul furnizorului de formare

D. Luca (Formator psihanalist recunoscut IPA), București

Perioada
Diploma obținută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Perioada
Diploma obţinută/nivel
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de
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01/10/2006 - 10/06/2008
Diplomă master
Psihopatologie psihanalitică
Universitatea Hyperion - Facultatea de psihologie, Bucureşti

01/10/2007- 01/02/2008
Diplomă de absolvire curs postuniversitar
Comunicare de influenţare – Operaţii psihologice
Colegiul de Război - Universitatea Naţională de Apărare “ CAROL I”
01/10/2002 - 10/06/2006
Diplomă licenţă
Psihologie, psihopatologie
Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de Psihologie
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învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Bucureşti
15/10/1994 - 10/06/1998
Diplomă licenţă
Management organizaţional
Academia Forțelor Terestre “N.Bălcescu”
Sibiu

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

Franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

(*) Cadrului european comun de referință pentru limbi

Informaţii suplimentare --

Lucrări de specialitate în domeniul comunicării strategice, psihologiei
Cadru didactic invitat la Facultatea de comandă și stat major (Departamentul forțe aeriene)
Universitatea Națională de Apărare “CAROL I”.
Cadru didactic invitat la Academia Tehnică Militară „ Ferdinand I”
Evaluator al lucrărilor Conferințelor științifice internaționale “Strategii XXI” organizate de Centrul
de Studii Strategice de Apărare și Securitate din cadrul Universității Naționale de Apărare
“CAROL I”,
Psiholog clinician (nivel specialist)

Foarte bun utilizator pachet Microsoft Office
Permis de conducere ctg. A, B.
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