CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon/Fax

GUŢAN BIANCA ANDRADA (născută SELEJAN)
5C, str.Iosif Velceanu, 550057, SIBIU, ROMÂNIA
0269 22 45 75/0269 22 63 98

E-mail

bianca.gutan@ulbsibiu.ro

Naţionalitate

ROMÂNĂ

Data naşterii

07.07.1973

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT /
DOMENIUL OCUPAŢIONAL
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Din care :
în specialitate :
învăţămîntul superior

20 de ani și 6 luni
20 de ani și 6 luni
19 ani și 6 luni

Perioada (de la – până la)

01.10.2009-prezent

*Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

*Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar

*Principalele activităţi şi responsabilităţi








Cursuri şi seminarii la disciplinele: Protecţia drepturilor
omului; Drept constituţional şi instituţii politice, Drept
constitutional comparat, precum şi cursuri la programele
de Master (Drept european, Administraţie publică
europeană, Drept judiciar privat) şi ID
Activitate de cercetare
Activităţi de evaluare şi verificare periodică pentru
studenţi
Activităţi de coordonare a cercetării ştiinţifice studenţeşti
în domeniile arătate şi coordonare a cercurilor ştiinţifice
şi colectivelor de cercetare ştiinţifică studenţeşti sau mixte
Activităţi de îndrumare a studenţilor şi masteranzilor în
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vederea realizării lucrărilor de licenţă şi disertaţie
Participarea în comisii şi comitete profesionale pentru
licenţă, admitere, disertaţie, evaluare a calităţii activităţii
didactice, etc.
Participarea la lucrarile Consiliului Facultăţii
Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei Facultăţii
Membru în consiliul ştiinţific sau colegiul de redacţie a
unor reviste de specialitate recunoscute în plan naţional

*Perioada (de la – până la)

01.10.2005-30.09.2009

*Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

*Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar

*Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cursuri şi seminarii la disciplinele: Drept constituţional şi instituţii
politice; Protecţia drepturilor omului; Drept internaţional public
Activitate de cercetare

*Perioada (de la – până la)

din anul univ. 2005/2006

*Numele şi adresa angajatorului

Philipps Universitaet Marburg, Germania

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

*Funcţia sau postul ocupat

Profesor invitat

*Principalele activităţi şi responsabilităţi

Predare de cursuri, în limba engleză, la programul de master în studii
europene, pe teme de drepturile omului.

*Perioada (de la – până la)

01.10.2002-30.09.2005

*Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

*Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar

*Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cursuri şi seminarii la disciplinele: Drept constituţional şi instituţii
politice; Protecţia drepturilor omului; Drept internaţional public

*Perioada (de la – până la)

01.03.1999 - 30.09.2002

*Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
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*Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

*Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

*Principalele activităţi şi responsabilităţi

Seminarii la disciplinele: Drept constituţional şi instituţii politice;
Protecţia drepturilor omului

*Perioada (de la – până la)

01.10.1996 - 28.02.1999

*Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

*Funcţia sau postul ocupat

Preparator univ. asociat, preparator univ. titular

*Principalele activităţi şi responsabilităţi

Seminarii la disciplinele: Drept constituţional şi instituţii politice;
Protecţia drepturilor omului

*Perioada (de la – până la)

01.10.1998-30.09.2004

*Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

*Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar asociat, lector universitar asociat

*Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cursuri şi seminarii la disciplinele: Drept constituţional şi instituţii
politice, Sistemul jurisdicţional European de protecţie a drepturilor
omului

*Perioada (de la – până la)

01.09.1995-01.01.1998

*Numele şi adresa angajatorului

Baroul de avocaţi Sibiu

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Juridic

*Funcţia sau postul ocupat

avocat

*Principalele activităţi şi responsabilităţi

asistenţă juridică; activitatea a fost suspendată la cerere

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
*Perioada (de la – până la)

01.11.1997-27.02.2004
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*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a Universitatea din Bucureşti
realizat formarea profesională
*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Drept; Drept constituţional şi instituţii politice

*Tipul calificării/diploma obţinută

Doctor în drept

*Nivelul de clasificare a formei de Studii doctorale
instruire/învăţământ
*Perioada (de la – până la)

01.10.1996-01.07.1997

*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
al organizaţiei profesionale prin care s-a Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
realizatformarea profesională
*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Drept

*Tipul calificării/diploma obţinută

Diploma de studii aprofundate

*Nivelul de clasificare a formei de Postuniversitar
instruire/învăţământ

*Perioada (de la – până la)

01.10.1995-30.09.1996

*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi University of Nottingham, United Kingdom
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
International law / Drept internaţional
*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
Master of Laws (LL.M.) in International Law
*Tipul calificării/diploma obţinută
Master
*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
*Perioada (de la – până la)

01.10.1991-15.06.1995

*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Drept

*Tipul calificării/diploma obţinută

Licenţiat în drept
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*Nivelul de clasificare a formei de Studii universitare de licenţă
instruire/învăţământ
*Perioada (de la – până la)
*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 15.09.1987-15.06.1991
al organizaţiei profesionale prin care s-a
Liceul de Matematică-Fizică “Gheorghe Lazăr” din Sibiu
realizat formarea profesională
*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Matematică-Fizică

*Tipul calificării/diploma obţinută

Bacalaureat

*Nivelul de clasificare a formei de Mediu
instruire/învăţământ

Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Româna
Engleza

*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi

Excelent
Excelent
Excelent

Franceza
*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi

Excelent
Excelent
Excelent

ACTIVITĂŢI ŞI EXPERIENŢE aprilie 2016
PROFESIONALE
Universitat de Valencia
INTERNAŢIONALE (selectiv)
Profesor invitat (stagiu Erasmus)
Stagii profesionale şi/sau de cercetare, burse,
vizite de studiu, schimburi de experienţă,
cursuri de specializare, şcoli de vară etc.

februarie 2015
Max Planck Institute for Public International Law and
Comparative Law, Heidelberg
Stagiu de documentare pentru proiectul Contextualisation in
Comparative Constitutional Law
februarie 2014
Max Planck Institute for Public International Law and
Comparative Law, Heidelberg
Stagiu de documentare pentru proiectul Contextualisation in
Comparative Constitutional Law
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iulie 2013
Max Planck Institute for Public International Law and
Comparative Law, Heidelberg
Stagiu de documentare pentru proiectul Contextualisation in
Comparative Constitutional Law
aprilie 2013
Universidad Carlos III, Madrid
Profesor-invitat (stagiu Erasmus)
iulie 2012
Max Planck Institute for Public International Law and
Comparative Law, Heidelberg
Stagiu de documentare pentru proiectul Conflicting Rights:

freedom of expression versus private life and human dignity –
a comparative study
aprilie 2007
Central European University, Budapesta
Participare la seminariile de formare ale Curriculum Resource
Centre, în cadrul grantului individual de cercetare European
Constitutional Law
ianuarie 2006
Phillips Universitaet Marburg, Germania
Profesor-invitat (stagiu Erasmus)
21.06-02.07.2004
Academy of European Law (AEL), Florence
Certificat de participare la cursurile de vară ale AEL
Cursuri de specializare în Drepturile omului
30.06-25.07.2003
International Institute of Human Rights, Strasbourg
Certificat de participare la cursurile de vară
Cursuri de specializare în Drepturile omului
15-30.08.2001, august 2006
Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne
Stagiu de cercetare în domeniul dreptului constituţional comparat
1-16.04.2000
Universite de Rennes I
Faculte de Droit et Science Politique
Stagiu de documentare în domeniul drepturilor omului
24.06-15.07.1999
Central European University (CEU), Budapesta
Certificat de absolvire a cursurilor de vară ale CEU
Cursul de specializare Legal Theory amd Human Rights

6

29.05-12.06.1999
Participare în colegii de redacţie Instituţii publice daneze
şi/sau consilii ştiinţifice ale unor Certificat de absolvire a cursului Democracy and Public
Administration

publicaţii de specialitate

Membru în Colegiul de redacţie al Romanian Journal of
Comparative Law (din 2010)
Membru în Colegiul de redacţie al revistei Pandectele române (din
2009)
Membru în consiliul ştiinţific al volumelor conferinţelor
internaţionale organizate în cadrul facultăţii (2006, 2007)

Apartenenţă
organizaţii
ştiinţifice

Membru în colegiul de redacţie al volumului Modernisation of
Public Administration in the European Integration Process (lucrările
conferinţei internaţionale cu acelaşi titlu, Sibiu, 2001), Bucureşti,
Editura All Beck, 2002

la
asociaţii
sau
profesionale
şi/sau Membru în Consiliul Ştiinţific al revistei Acta Universitatis Lucian

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Blaga, Seria Jurisprudentia
Vicepreședinte, Asociaţia Română de Drept Constituţional
European Society of International Law (2007-2010)
Institutul de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu
AlumnISDC, Lausanne, Elveţia
ELFA
Director ştiinţific şi membru în echipa de coordonare a proiectului
Universitatea de Vară « Europa între libertatea culturii şi cultura
libertăţilor», 2007
Grant individual de cercetare al Curriculum Resource Center, central
European University, Budapesta, 2007-2008
Membru al Consiliului Facultăţii de Drept Simion Barnutiu (din anul
2000)
Membru al Comisiei de relaţii internaţionale a Senatului ULBS,
2008-2012
Coordonator Erasmus şi relaţii internaţionale la nivelul Facultăţii de
Drept Simion Bărnuţiu (2000-2010)
Membru în echipa managerială a proiectului TEMPUS JEP 1421599, 1999-2002
Coordonator al echipei de studenţi participante la Concursul
European de Drepturile Omului Rene Cassin, ediţiile 2001-2008
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Aptitudini şi competenţe tehnice

Membru în echipa de organizare şi coordonare a unor conferinţe
naţionale şi internaţionale

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Utilizare calculator: Microsoft Office, Internet Explorer ş.a.
Permis de conducere categoria B

REFERINŢE:
Professor Emeritus dr. David J. Harris, University of Nottingham,
UK
Prof.univ.dr.dr.h.c. Gilbert Gornig, Philipps Universitaet Marburg
Professor Andrew J. Harding, University of British Columbia &
University of Singapore Law School
Professor dr. dr.h.c. Rainer Arnold, Universitatea din Regensburg
Professor dr. Manuel A. Bermejo Castrillo, Universitatea Carlos
III, Madrid
Professor Dino Kritsiotis, University of Nottingham, UK
Prof.univ.dr. Ioan Muraru, Universitatea din Bucureşti
Prof.univ.dr. Corneliu Bîrsan, Universitatea din București
Prof.univ.dr. Dana Tofan, Universitatea din Bucureşti
Prof.univ.dr. Simina Tănăsescu, Universitatea din Bucureşti
Prof.univ.dr. Genoveva Vrabie, Universitatea Mihail Kogălniceanu
din Iaşi

8

