CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon

Guţan Manuel
5C, Iosif Velceanu, 550057, SIBIU, ROMÂNIA
0269 22 45 75
0269 22 63 98

Fax
manuel.gutan@ulbsibiu.ro

E-mail
Naţionalitate

ROMÂNĂ

Data naşterii

30.06.1973

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
*Perioada (de la – până la)

1.10.2014 - 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: Istoria dreptului românesc, Drept
roman, Istoria administraţiei publice, Sisteme de drept comparate,
Istoria gândirii juridice europene, Retorica

*Perioada (de la – până la)

01.10.2006 – 1.10.2014

*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: Istoria dreptului românesc, Drept
roman, Istoria administraţiei publice, Sisteme de drept comparate,
Istoria gândirii juridice europene, Retorica

*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

*Perioada (de la – până la)
01.10.2000- 01.10.2006
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Învăţământ superior

*Funcţia sau postul ocupat
Lector universitar
*Principalele activităţi şi responsabilităţi

*Perioada (de la – până la)
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de activitate
*Funcţia sau postul ocupat
*Principalele activităţi şi responsabilităţi

*Perioada (de la – până la)
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de activitate
*Funcţia sau postul ocupat
*Principalele activităţi şi responsabilităţi

*Perioada (de la – până la)
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cursuri şi seminarii la disciplinele: Istoria dreptului românesc, Drept
roman, Istoria administraţiei publice, Sisteme de drept contemporan,
Istoria gândirii juridice europene
01.03.1999 - 01.10.2000
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Învăţământ superior
Asistent universitar
Seminarii la disciplinele: Istoria dreptului românesc, Drept roman,
Istoria administraţiei publice, Sisteme de drept contemporan, Istoria
gândirii juridice europene

01.10.1995 - 01.03.1999
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Învăţământ superior
Preparator universitar
Seminarii la disciplinele: Istoria dreptului românesc, Drept roman,
Drept constituţional

01.10.1998-01.10.2004
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Învăţământ superior

*Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar asociat, lector universitar asociat

*Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cursuri şi seminarii la disciplinele: Istoria dreptului românesc, Drept
roman, Sisteme de drept contemporan, Istoria gândirii juridice
europene

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
*Perioada (de la – până la)
01.11.1997-27.02.2004
*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
realizat formarea profesională
*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută

Drept; Istoria dreptului românesc
Doctor în drept

*Nivelul de clasificare a formei de
Studii doctorale
instruire/învăţământ
*Perioada (de la – până la)
01.10.1995-01.07.1996
*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
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)
01.10.1991-15.06.1995
*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
realizat formarea profesională
*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
Drept
*Tipul calificării/diploma obţinută

Licenţiat în drept

*Nivelul de clasificare a formei de
Studii universitare de licenţă
instruire/învăţământ

*Perioada (de la – până la)
15.09.1987-15.06.1991
*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a Liceul Teoretic “Octavian Goga” din Sibiu
realizat formarea profesională
*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
Filologie-Istorie
*Tipul calificării/diploma obţinută
Bacalaureat
*Nivelul de clasificare a formei de
Mediu
instruire/învăţământ

Limba maternă
Limbi străine cunoscute
*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi

Româna
Engleza
Excelent
Foarte bine
Foarte bine

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

Excelent
Foarte bine
Foarte bine

ACTIVITĂŢI ŞI EXPERIENŢE
PROFESIONALE
2013-2015
INTERNAŢIONALE
Universita degli studi di Trento, Italia
Stagii profesionale şi/sau de cercetare, burse,
vizite de studiu, schimburi de experienţă,
cursuri de specializare, şcoli de vară etc.

Research Fellow
Februarie 2013
Institute of European and Comparative Law
Stagiu de cercetare postdoctorală
Februarie; Iulie 2012 – Iulie 2013
Max Planck Institute for Comparative Public Law and
International Law, Heidelberg
Stagiu de cercetare postdoctorală
Iunie 2011
Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am
Main
Stagiu de cercetare
Iunie 2006

University of Marburg
Visiting professor
15-30.08.2001
Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne
Bursa Van Calker în domeniul dreptului comparat
1-16.04.2000
Universite de Rennes I
Faculte de Droit et Science Politique
Stagiu de documentare în domeniul integrării europene
29.05-12.06.1999
Instituţii publice daneze
Certificat de absolvire a cursului Democracy and Public
Administration

Proiecte de cercetare-dezvoltare
conduse în calitate de director sau
2013-2015 - University of Trento (Italy), Faculty of Law: Research
participant ca membru în echipa de Fellow Scholarship; Finanțată de Universitatea din Trento;
cercetare
2010-2013 - Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte
spre
o
şcoală
postdoctorală
a
viitorului”,
Contract
POSDRU/89/1.5/S/61968, beneficiar principal Universitatea din
Craiova, Parteneri: Universitatea din Bucureşti şi Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu; membru în echipa de cercetare; în valoare
de 180.000 lei; finanțat de UE;
2010-2012 - Program IDEI. Subprogram ”Workshop-uri
Exploratorii”: Europenizare și cultură judiciară în democrațiile
contemporane / Europeanization and Judicial Culture in
Contemporary Democracies – director de proiect; în valoare de
30.000 lei; finanțat de UE (prin UEFISCDI);
2010-2012 - Small Grants, Oxford Univeristy: Europeanization of
Legal Mentalities in Post-Communist Eastern Europe, Co-director
de proiect; în valoare de 6420 GBP; finanțat de British Academy;
2010-2012 - Max Planck Institut, Frankfurt; Die Entstehung
nationaler Rechtssysteme impostosmanischen Südosteuropa.
Dekonstruktion, Formation und Transfer von Normativität; membru
în echipa de cercetare; în valoare de 4500 euro; finanțat de UE;
2007 - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu: Universitatea de vară:
Europa între libertatea culturii şi cultura libertăţilor; co-director de
proiect; în valoare de 162.014 lei; finanțat de UE și Ministerul
Culturii;
2001 - Institutul Elveţian de Drept Comparat, Lausanne; Bursă de
cercetare van Calker în Drept comparat și Istoria comparată a
dreptului; în valoare de 10.500 CHF; finanțat de Federația Elvețiană;
1999-2002 - Tempus-Phare IB-JEP nr. 14215/1999 Centre for Short
Cycle Training for Public Administration; Co-director, membru al
echipei manageriale; în valoare de 213.500 euro; finanțat de UE.

Participare în colegii de redacţie Redactor șef al Romanian Journal of Comparative Law
şi/sau consilii ştiinţifice ale unor Membru în colegiul de redacție al Acta universitatis cibiniensis.
Seria Jurisprudentia
publicaţii de specialitate

Membru în Consiliul științific al Diritto Pubblico comparato ed
europeo
Membru în Consiliul științific al Glossae
Membru în consiliul științific al iaduer.ro
Membru al colegiului de redacţie al volumului Modernisation of
Public Administration in the European Integration Process (ce
reuneşte lucrările conferinţei internaţionale cu acelaşi titlu, Sibiu,
2001), Bucureşti, Editura All Beck, 2002.

Elemente
de
recunoaștere
calităților didactice

Apartenenţă
organizaţii
ştiinţifice

a 2013 - Diploma Profesor Bologna din partea Alianței naționale a
asociațiilor studențești din Romania
2010 – Diploma Profesor Bologna din partea Alianței naționale a
asociațiilor studențești din Romania

Institutul de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu

la
asociaţii
sau Societe Internationale d’Histoire du droit
profesionale
şi/sau Swiss Institute of Comparative Law Alumni Association

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

European Society for Comparative Legal History
2008-2012 – Director științific în cadrul Departamentului pentru
învățământ la distanță și frecvență redusă al ULBS
2004-2008 Prodecan al Facultăţii de Drept “Simion Bărnuţiu”
2007 Coordonator al proiectului internaţional Universitatea de vară
« Europa între libertatea culturii şi cultura libertăţilor », desfăşurat
în cadrul programului general « Sibiu- Capitală Culturală Europeană
2007 »
1999-2002 Membru în echipa managerială a proiectului TEMPUS
JEP 14215-99
Membru în echipa de organizare şi coordonare a unor conferinţe
naţionale şi internaţionale, 1995-2013

Aptitudini şi competenţe tehnice

Utilizare calculator: Microsoft Office, Internet Explorer

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţe:
Prof.univ.dr. Ioan Leş, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Professor Bertil Cottier, Universitatea din Lugano, Elveţia
Professor Andrea Bonomi, Universitatea din Lausanne
Prof.univ.dr.dr.h.c. Gilbert Gornig, Philipps Universitaet Marburg
Prof.univ. dr. Roberto Toniatti, University of Trento
Prof. univ.dr. Varga Csaba, Chatolic University Budapest
Prof.univ.dr. Aniceto Masferrer, University of Valencia

Prof.univ.dr. Dana Tofan, Universitatea din Bucureşti
Prof.univ.dr. Rodica-Narcisa Petrescu, Universitatea Babeş-Bolyai
Prof.univ.dr. Simina Tănăsescu, Universitatea din Bucureşti

ANEXE

Lista lucrărilor publicate

Profesor dr. GUȚAN MANUEL

