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Prof. dr. Ole Boe, serves as a Full 

Professor of Organization and Leadership at the 

University of South-Eastern Norway. He was the 

first academic in Norway to be qualified as a full 

professor in military leadership.  

Ole Boe received his Ph.D. in Psychology 

in June 2000 from the University of Gothenburg in Sweden. From 2014 to 2017 

he led the Norwegian Military Academy´s largest research project: Character in 

military leaders. He was responsible for developing the Norwegian Military 

Academy´s concept of stress management and for preparing officers both 

physically and mentally for combat. He served on several international operations 

all over the world, from Congo to Cambodia and trained several Special Forces 

units and Special Police units in different countries 

From 2017 to august 2018 he led the research project: Operational 

leadership at the Institute of Military leadership and Operations (IMLO) at the 

Norwegian Defence University College.  

Prof. Boe is the author or co-author of over 285 different publications on 

topics such as judgment and decision making, leadership, leadership development, 

education, mental and physical reactions to combat, stress and coping with stress, 

selection, personality traits, character strengths and simulation-based training. 
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Fredrik Andre Nilsen currently works at 

The Norwegian Defence University College in 

Oslo and has a background as a clinical 

psychologist. 

He is currently attending the PhD program at 

The University of Oslo, Department of 

Psychology. His research is in personality and 

social psychology, and current topics includes self-

control, psychometrics, selection, and character strengths. He is leading The 

Norwegian Defence University College's project Character Strengths in Military 

Leaders. 

In 2002 he received an award for excellent psychological research from 

the University of Tromsø. 

Fredik Nilsen is the author or co-author of publications such as: The 

Multidimensional Self-Control Scale (MSCS): Development and validation, 

Measuring character strengths: Are self-ratings or other-ratings best?, Character 

strengths predict academic and military performance, Character strengths as 

important predictors for success in the military, Do character strengths predict 

how well military cadets succeed during their Bachelor`s program?, Important 

Character Strengths for Norwegian Special Forces Officers, Measuring important 

character strengths in Norwegian Special Forces officers, A study of observed 

character strengths in military cadets during a combat fatigue course, 

Development of an observational instrument (OBSCIF) for evaluating character 

strengths in army cadets, Measuring character strengths: A methodological study 

of military cadets during a field exercise, Developing an observational instrument 

for measuring character strengths during military field exercises. 
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  Prof. univ. dr. Dragoș Iliescu, în prezent 

cadru didactic la Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației a Universității din București, 

este un proeminent specialist în Psihologie 

organizațională și măsurare psihologică, cu o 

solidă activitate academică și experiență practică și 

cu o largă recunoaștere în comunitatea internațională de specialitate.  

În luna august a anului 2020, profesorul Iliescu a fost ales președinte al 

Diviziei 2 a Asociației Internaționale de Psihologie Aplicată (International 

Association for Applied Psychology, IAAP), cea mai mare asociație internațională 

de psihologie care are membri individuali și oferă informare și ghidaj științific și 

profesional pentru sute de mii de psihologi din 80 de țări. 

La nivel național, Dragoș Iliescu se numără printre puținii specialiști din 

țară certificați în psihometrie (evaluare psihologică și educațională) și psihologia 

organizațională și a muncii.  Este unul dintre fondatorii Asociației Române de 

Psihologie Industrială și Organizațională (APIO), ocupând funcția de președinte în 

perioada 2002-2013.  

Cu o largă recunoaștere în comunitatea internațională de specialitate, 

Dragoș Iliescu este autor și co-autor a peste 80 de lucrări publicate în jurnale și 

cărți de specialitate și membru al unor asociații profesionale internaționale, printre 

care menționăm: SIOP – Society for Industrial-Organizational Psychology, 

EAWOP – European Association for Work and Organizational Psychology, ISSS 

– International Society for the Scientific Study of Subjectivity. 
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Prof. univ. dr. Adrian Opre este 

președintele Asociației de Științe Cognitive din 

Romania și profesor universitar în cadrul 

Departamentului  de Psihologie al Facultății de 

Psihologie și Științele Educației, Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Pe lângă formarea 

academică inițială, finalizată la nivel doctoral în 

cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, a beneficiat de stagii de formare și cercetare 

la universități prestigioase din Statele Unite și Europa (Școala Internațională de 

vară Cognitive Science – Sofia, Bulgaria, Training în tratamentul fobiei prin 

utilizarea realității virtuale – Facultatea de Psihologie, Universitatea din 

Washington, Formare în Terapie Cognitiv Comportamentală la Albert Ellis 

Institute for Rational Emotive Behavior Therapy – New York, SUA, etc.) 

Adrian Opre este membru al mai multor asociații științifice și profesionale 

naționale (Asociația Psihologilor din România, Asociația Română de Terapie 

Cognitiv-Comportamentală, Institutul Român de Terapii Cognitiv-

Comportamentale, Centrul Român de Terapie Rațional-Emotivă și 

Comportamentală) și internaționale (Societatea Europeană de Psihologie 

Cognitivă, Asociația Europeană pentru Terapie Comportamentală și Cognitivă, 

Asociația Americană a psihoterapeuților Cognitiv–Comportamentali, etc.)  

Preocupările sale profesionale au vizat, printre altele, elaborarea unor 

programe de dezvoltare a competențelor socio-emoționale la copii și adolescenți și 

modalități de compatibilizare a strategiilor de consiliere și psihoterapie cu 

principiile și practicile religioase creștine. 

Până în prezent, a publicat în calitate de autor, coautor și/sau coordonator 

10 cărți de specialitate și peste 70 de articole științifice în reviste naționale și 

internaționale de specialitate. 
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 Col. dr. Vasile Marineanu este psiholog 

clinician, psihoterapeut de formare cognitiv-

comportamentală, formator și supervizor, cu peste 20 

de ani de experiență. Este absolvent al facultății de 

Psihologie din cadrul Universității din București 

(1996) și doctor în psihologie al aceleiași universități 

din anul 2001. De asemenea, a absolvit Academia 

Forțelor Aeriene (1989) și Centrul European pentru 

Studii Strategice de Securitate „George C. Marshall”, Germania (2001). 

 Din anul 2014 este șeful Centrului Național Militar de Psihologie și 

Sănătate Comportamentală, din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Ca 

psiholog militar, a avut șansa de a participa la activități internaționale în domeniul 

psihologiei operaționale în caz de dezastre, crize și traume, pe timpul a cinci 

misiuni în teatrele de operații militare din Bosnia și Herțegovina, Kosovo și 

Afghanistan.  În prezent, este cadru didactic asociat în Departamentul Psihologie 

al Universității din București, titular al cursurilor de Psihologie clinică și 

psihoterapie, Pregătire psihologică și Managementul incidentelor critice, 

Psihologie socială aplicată în domeniul securității naționale. 

Vasile Marineanu este președintele fondator al Societății de Psihologie 

Militară, președinte al Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională a Colegiului Psihologilor din România și reprezentant național 

în Comitetul EFPA pentru Psihologie în caz de dezastre, crize și traume. 

Interesele sale de cercetare vizează reziliența și managementul stresului, 

gestionarea incidentelor critice, intervențiile în situații de criză și dezastre, 

reintegrarea după evenimente cu potențial traumatic, fiind autor al mai multor 

cărți, capitole de cărți sau ghiduri operaționale.  


