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 În cazul în care detineti deja un CV format Europass va rugam sa-l transpuneti în formatul 
furnizat de prezentul modelul. 

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia – dimensiune 3 cm x 4 cm, format JPG 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume Leb Ioan-Vasile 

Adresă(e) 76, Calea Dorobanţilor, Bl.Y5, Sc. 4, Et. 5, Ap. 85, cod poştal, Cluj-Napoca, România  

Telefon(oane) 0264-411 055 Mobil: 0745 936 302 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) Lebioan@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 30.01.1953 
  

Sex bărbătesc 
  

Funcţia în cadrul proiectului  Expert învățământ 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea.  

Funcţia sau postul ocupat 1999 – azi : profesor pentru Istoria Bisericească Universală la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca; din 2012 – Director al Şcolii doctorale „Isidor Todoran” a 
acestei facultăţi; 2006-2009 – Director al Centrului de Studii Ecumenice şi 
Interreligioase (CSEIR) al UBB; 2004 – 2008 – Şef de catedră la FTO; din 1 oct. 2001 
– conducător de doctorat; 2000-2004 – prof. Asociat la Facultatea de Litere a UBB, 
Masterat la „American Studies”, cursul: Mozaicul religios almerican; 1993-1999 – 
conferenţiar pentru IBU la FTO şi prodecan (1993-1996) in cadrul UBB; 1990-1993 – 
profesor suplinitor de IBU şi prorector la Institutul Teologic Universitar Ortodox  
Român din Cluj (devenit FTOR din UBB); 1989-1990 – lector universitar la Institutul 
Teologic Universitar din Sibiu; 1982-1989 – asistent universitar la Institutul Teologic 
Universitar din Sibiu; Intre 2000-2012: profesor asociat la Institutul Catolic din Paris; 
din 2005 pana azi sunt profesor  asociat la Institutul Teologic Ortodox al Universităţii 
„Ludwig-Maximilian din München cu conducere de doctorat si membru in Consiliul 
profesoral;    

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare, fost prorector, prodecan, decan, conducator de doctorat, director de Scoala 
doctoral, director de grant 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor de Teologie: Istorie Bisericească Universală 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând 
cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută 1989: Burse scurte de specializare, fără diplome, la Heidelberg şi Regensburg; 1977 – 1981: bursă de 
studiu la Facultatea de Teologie Evanghelică din Heidelberg, cu doctorat în 1981, dilpomă de Doctor în 
Teologie, nostrificată la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (azi Facultatea de Teologie 
Ortodoxă) în 16 decembrie 1989 şi recunoscută de MEC 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teologie: Istorie bisericească; Istoria confesiunilor (Konfessionskunde) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Teologic Universitar Sibiu (azi Facultatea de Teologie); Institutul Teologic Universitar (azi 
Facultatea de Teologie Ortodoxă) Bucureşti; Facultatea de Teologie Evanghelică din Heidelberg 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Nivel 5 - Învăţământ universitar 
Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Nivelurile din Cadrul Naţional Comun de Referinţă pentru Limbi Străine sunt: 
A1 şi A2 - Utilizator elementar 
B1 şi B2 - Utilizator independent 
C1 şi C2 - Utilizator experimentat  

Notă: Se va trece atât codul nivelului (de exemplu B1) cât şi descrierea (respectiv Utilizator 
independent) 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   germană  C1, C2  C1, C2  C1, C2  C1, C2 

Limba   franceyă  C1, C2  C1, C2  C1, C2  C1, C2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe în cercetarea istorică, predarea Istoriei bisericeşti, câştigate prin studiu la facultăţile 
amintite şi prin studiu personal, schimb de experienţă, conferinţe, etc 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) 
  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) 
  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă) 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Diplomă de bacalaureat, copie 
Diplomă de licenţă, copie 
Diplomă de master, copie 
Diplomă de doctor, copie 
Certificat formator, copie 
Lista lucrărilor și a granturilor, original 
Carte de identitate, copie 
Certificat căsătorie, copie (dacă este cazul) 
Certificat de naștere, copie (dacă este cazul) 
Adeverinţă de vechime, original 
… orice alte documente care sa dovedeasca informatiile din CV 

 
 
 

Data,          Semnătura, 
           Leb Ioan Vasile 


