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Dr. Cezar Giosan are un doctorat în Psihologie de la New School for Social Research
(SUA) (www.newschool.edu) și a lucrat pentru o perioadă îndelungată în cadrul Școlii Medicale
de la Universitatea Cornell (Weill Medical School of Cornell University). El este autorul a zeci de
articole publicate în reviste de specialitate de impact internațional.
Factorul cumulat de impact al lui Dr. Giosan este 45,19. El are un index Hirsch de 8 (după
Web of Science) sau 13 (după Google scholar). Web of Science arată că lucrările lui Dr. Giosan
au fost citate în peste 200 de publicații de impact. Google scholar listează numărul total de
publicații în care au fost citate lucrările lui Dr. Giosan la peste 600.
Dr. Giosan este interesat în două linii mari de cercetare, publicând și producând output
academic substanțial în ambele:
(1) Înțelegerea mai bună a tulburării de stres posttraumatic, precum și identificarea de
intervenții mai eficiente pentru această condiție. În această arie Dr. Giosan a publicat articole care
investighează predicatorii și evoluția tulburării (ex. Cukor, Wyka, Jayasinghe, et al., 2011; Cukor,
Wyka, Mello, et al., 2011; Evans, Giosan, Patt, Spielman, & Difede, 2006; Giosan et al., 2015;
Giosan, Malta, Jayasinghe, Spielman, & Difede, 2009; Jayasinghe et al., 2005; Malta, Wyka,
Giosan, Jayasinghe, & Difede, 2009) sau intervenții terapeutice mai eficiente (Difede et al., 2007;
Difede, Cukor, Patt, Giosan, & Hoffman, 2006a, 2006b).
(2) Psihopatologia evoluționistă, în special aplicații ale acesteia în tratamentul tulburării
depresive. În această arie Dr. Giosan a publicat articole în jurnale de impact în care examinează
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rolul fitness-ului Darwinian în boala mentală (Giosan, 2006, 2013; Giosan & Wyka, 2009) precum
și avantajele utilizării unei abordări cognitiv-evoluționiste în tratamentul antidepresiv (Giosan,
Cobeanu, et al., 2014; Giosan, Muresan, & Moldovan, 2014).
Abilitățile manageriale, didactice, și de conducere de echipe de cercetare ale lui Dr. Giosan
sunt reflectate în două granturi substanțiale în care acesta este Director de Proiect:
(1) Un grant în valoare de aproximativ 400.000 USD în care examinează, în forma unui
studiu clinic randomizat, meritele unei intervenții cognitiv-evoluționiste pentru depresie
(www.darwinianpsychotherapy.com).
(2) Un grant în valoare de 700.000 EURO, cu parteneri internaționali (norvegieni) în care
dezvoltă o aplicație mobilă (un “app”) pentru tratamentul simptomelor
(www.dcombat.net).
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