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Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Rujoiu, Florian-Octavian
Adresă(e) Bucureşti, România
Telefon(oane) (004)021-319.19.00 ext. 290
(004)021-319.19.01
Fax(uri)
E-mail(uri)

octavian.rujoiu@man.ase.ro, rujoiuo@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 19.06.1979
Sex M
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
vprincipale
Numele şi adresa angajatorului

2014-prezent
Conf.univ.dr.
Activităţi de predare, activităţi de seminar, evaluare şi cercetare ştiinţifică, consultaţii,
participarea în comisii.
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior
activitate
Perioada 2011-2014
Funcţia sau postul ocupat Lect.univ.dr.
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi de predare, activităţi de seminar, evaluare şi cercetare ştiinţifică, consultaţii,
principale participarea în comisii.
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior
activitate
Perioada 2009 (februarie)–2011 (septembrie)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de

Asist.univ.dr.
Activităţi de predare, activităţi de seminar, evaluare şi cercetare ştiinţifică, consultaţii,
participarea în comisii.
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Învăţământ superior

activitate
Perioada 2008 (octombrie) – 2009
Funcţia sau postul ocupat Cadru asociat/asist.univ.dr.
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Activităţi de predare, activităţi de seminar, evaluare şi cercetare ştiinţifică, consultaţii,
participarea în comisii.
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Învăţământ superior

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Doctorand, forma cu frecvenţă.
Activităţi de seminar, evaluare şi cercetare ştiinţifică, consultaţii.

2004–2007

Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială)
Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2006-2007
Doctorand, forma cu frecvenţă.
În cadrul Modulului de Organizaţii am seminarizat cursul de sociologie aplicată (Catedra de
Sociologie).Temele şi subiectele abordate au fost din zona psihosociologiei organizaţiilor. Am
organizat întâlniri cu specialişti din domeniul marketingului şi publicităţii în vederea
eficientizării modului de raportare al studenţilor în ceea ce priveşte perspectivele oferite de
sectorul privat.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior
activitate
Perioada 2005
Funcţia sau postul ocupat Colaborare- consultant - Departamentul de Marketing şi Publicitate (Romstal România, sediul
central).
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea unei etape de cercetare calitativã în proiectul “Modificare de cultură şi climat
principale organizaţional” realizat sub conducerea Departamentelor de Resurse Umane respectiv
Marketing şi Publicitate; analize şi studii de caz.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2003 (octombrie) – 2004 (ianuarie)
sociolog
Am realizat individual şi în colaborare următoarele studii şi cercetări:
Formele criminalităţii şi implicaţiile sociale (autor); Analiza criminalităţii în perioada 1990–2002
din România. Evoluţii şi tendinţe; Violenţa domestică şi criminalitatea feminină (coord.
prof.univ.dr. Aurora Liiceanu şi cercet.dr. Doina Ştefana Săucan).
Analiza indicelui de percepţie al corupţiei (în colab.cu Drd. Roxana Bratu).

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Criminologie (Ministerul Justiţiei)
Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

2001
Colaborator
Aplicarea şi interpretarea chestionarelor, introducere de date
Gallup Organization Romania, Centrul de Cercetări Socioumane, A.R.L.D. (Asociaţia Română
pentru Libertate şi Dezvoltare)

Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare
activitate

Educaţie şi formare
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Cursul post-universitar în specializarea Managementul Educaţiei la Distanţă (diplomă de
absolvire).
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice din Bucureşti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 2003–2007
Calificarea / diploma obţinută Doctorand forma cu frecvenţă în sociologie.
Doctor în sociologie din data de 25.07.2008 în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului nr. 4887 (Teza de doctorat: Încrederea interpersonală şi gândirea de grup –
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Septimiu Chelcea).
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei deFacultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada2003–2005
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Calificarea / diploma obţinutăDiplomă de Master
Numele şi tipul instituţiei de Masterul de Comunicare şi Opinie Publică (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială–
învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Bucureşti)
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada2001 (august-decembrie)
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Calificarea / diploma Am susţinut examene la următoarele cursuri: Psychology of Leadership (Psihologia
obţinută
leadership-ului) (domeniul principal de activitate), Comparative Social Policy (Politici sociale
comparate), şi Swedish Social and Economic Geography (Geografia economică şi socială a
Suediei).
Numele şi tipul instituţiei deUmeå University
învăţământ / furnizorului de formare (Suedia)
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada1999-2003
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Calificarea / diploma obţinutăDiplomă de licenţă
Numele şi tipul instituţiei deFacultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (Universitatea din Bucureşti)
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada1995-1999
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Calificarea / diploma obţinutăDiplomă de bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei deLiceul Militar “Dimitrie Cantemir”, Breaza, Prahova
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire
Limba Engleză

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie

Scriere
Exprimare scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
B2
B2
B2
experimentat
experimentat
independent
independent
independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
C2

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini Spirit organizatoric, creativitate managerială, lider informal.
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare Navigare Internet, Microsoft Office (Excel, Word, Power Point).
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare Membru al asociaţiilor profesionale: Asociaţia Română de Sociologie, Asociaţia Română pentru
Cercetare şi Intervenţie în Psihologia Socială.
Membru în Biroul Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane.
Coordonator al colecţiei Psihosociologie (Editura ASE) din 2015;
Membru în colegiul ştiinţific al colecţiei Et in Arcadia Ego (Editura ASE) din 2012;
Membru în colegiul ştiinţific al colecţiei Socioeconomie (Editura ASE) din 2015;
Secretar ştiinţific al Centrului Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane;
Referent pentru domeniul Psihosociologie.
Referinţele pot fi furnizate la cerere

Principalele domenii de interes: sociologie, psihosociologie, psihosociologia emoţiilor,
psihosociologia publicităţii şi a consumatorului, consumer-animal companion relationship,
human-animal interaction, luarea deciziei de grup, emotion management, comunicare
nonverbală.

