CURRICULUM VITAE
Informații personale/
Personal information
Prenume, Nume/First
name, Name

SEBASTIAN
MOLDOVAN

Adresa/Adress

Centumvirilor, 550178, Sibiu, România

Telefon/Phone

0762.861.037

Fax
E-mail sebastian.moldovan@ulbsibiu.ro
Naționalitatea/Nationality

RO

Data nașterii/Date of birth

28.10.1964

Experiență/Work
Experience
Perioada/Date 2017 – present
Ocupația sau poziția Profesor la disciplinele Teologie morală ortodoxă; Teologie socială și etică;
deținută/ Occupation or Bioetică // Professor of Orthodox Moral Theology; Social Theology and Ethics;
position held Bioethics
Principalele activități și
responsabilități/ Main
activities and
responsibilities
Numele și adresa
angajatorului/ Name and
address of employer
Tipul afacerii sau sectorul
de activitate/ Type of
business or sector

Didactică și cercetare // Teaching and research

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu // ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu, Romania
Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România

Perioada/Date 2014-present
Ocupația sau poziția Îndrumător de doctorat // PhD supervisor
deținută/ Occupation or
position held
Principalele activități și Coordonarea activităţii de cercetare a studenţilor doctoranzi // Coordination of the
responsabilități/ Main research activity of doctoral students
activities and
responsibilities
Numele și adresa Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu // ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu, Romania
angajatorului/ Name and Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
address of employer

Page | 1

Tipul afacerii sau sectorul
de activitate/ Type of
business or sector
Perioada/Date 2011-2015
Ocupația sau poziția Director de department // Department director
deținută/ Occupation or
position held
Principalele activități și Coordonarea procesului de învăţământ şi cercetare al departamentului //
responsabilități/ Main Coordinating the education and research process of the department
activities and
responsibilities
Numele și adresa Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu // ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu, Romania
angajatorului/ Name and Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
address of employer
Tipul afacerii sau sectorul
de activitate/ Type of
business or sector
Perioada/Date

2009-2011

Ocupația sau poziția Șef de catedra Biblice-Sistematice // Head of the Biblical-Systematic Department
deținută/ Occupation or
position held
Principalele activități și Coordonarea procesului de învățământ al disciplinelor de studiu care fac parte din
responsabilități/ Main catedră; Responsabil program de studii Teologie Ortodoxa Asistenţă Socială //
activities and Coordinating the educational process of the study disciplines that are part of the
responsibilities department; Responsible for the study program Orthodox Theology Social Work
Numele și adresa Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu // ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu, Romania
angajatorului/ Name and Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
address of employer
Tipul afacerii sau sectorul
de activitate/ Type of
business or sector
Perioada/Date 2009-2017
Ocupația sau poziția Conferențiar la disciplina Teologie morală ortodoxă, etică socială şi bioetică //
deținută/ Occupation or Lecturer in Orthodox Moral Theology, Social Ethics and Bioethics
position held
Principalele activități și Didactică și cercetare // Teaching and research
responsabilități/ Main
activities and
responsibilities
Numele și adresa Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu // ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu, Romania
angajatorului/ Name and Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
address of employer
Tipul afacerii sau sectorul
de activitate/ Type of
business or sector
Perioada/Date
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2008-2009

Ocupația sau poziția
deținută/ Occupation or
position held

Secretar științific // Scientific chancellor

Principalele activități și
responsabilități/ Main
activities and
responsibilities

Coordonarea activității de cercetare din cadrul Facultății // Coordination of the
research activity within the Faculty

Numele și adresa Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu // ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu, Romania
angajatorului/ Name and Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
address of employer
Tipul afacerii sau sectorul
de activitate/ Type of
business or sector
Perioada/Date

2000-2009

Ocupația sau poziția
deținută/ Occupation or
position held

Lector la disciplina Teologie morală ortodoxă, etică socială şi bioetică // Reader in
Orthodox Moral Theology, Social Ethics and Bioethics

Principalele activități și
responsabilități/ Main
activities and
responsibilities

Didactică și cercetare // Teaching and research

Numele și adresa Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu // ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu, Romania
angajatorului/ Name and Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
address of employer
Tipul afacerii sau sectorul
de activitate/ Type of
business or sector
Perioada/Date
Ocupația sau poziția
deținută/ Occupation or
position held
Principalele activități și
responsabilități/ Main
activities and
responsibilities

1996-2000
Asistent la secția Teologie sistematică // Senior Assistant in the Systematic
Theology department
Didactică și cercetare // Teaching and research

Numele și adresa Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu // ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu, Romania
angajatorului/ Name and Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
address of employer
Tipul afacerii sau sectorul
de activitate/ Type of
business or sector
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Perioada/Date

1993-1996

Ocupația sau poziția
Preparator la secția Teologie sistematică // Junior Assistant at the Systematic
deținută/ Occupation or
Theology department
position held
Principalele activități și
responsabilități/ Main
activities and
responsibilities

Didactică și cercetare // Teaching and research

Numele și adresa
angajatorului/ Name and Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu // ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu, Romania
address of employer Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tipul afacerii sau sectorul
de activitate/ Type of
business or sector
Perioada/Date

1995-2016

Ocupația sau poziția
Secretar de redacție la trimestrialul „Revista Teologică” // Assistant Editor of the
deținută/ Occupation or
academic quarterly „Revista Teologică”
position held
Principalele activități și Executarea activității redacționale, coordonarea procesului de evaluare colegiala,
responsabilități/ Main urmărirea procesului de editare a articolelor // Editorial activity, coordination of the
activities and peer review process, follow-up of the article editing process
responsibilities
Numele și adresa
angajatorului/ Name and
address of employer

Facultatea de Teologie Ortodox[, Sibiu // Faculty of Orthodox Theology, ‘Lucian
Blaga’ University of Sibiu, Mitropoliei 20, Sibiu, Romania

Tipul afacerii sau sectorul
de activitate/ Type of
business or sector
Educație și pregătire
profesională/ Education
and training
Perioada/Date
Denumirea calificării/
Title of qualification
awarded

Principalele competențe
sau subiectul acoperit/
Principal
subjects/occupational
skills covered
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2015
UNIVERSITARIA - școală de didactică universitară și cercetare științifică
avansată” (POSDRU/157/1.3/S/135590) - Modul de didactică și psihopedagogie
universitară // UNIVERSITARIA - school of university didactics and advanced
scientific research (POSDRU / 157 / 1.3 / S / 135590) - University didactics and
psychopedagogy module
Managementul grupului de studenți; Metode moderne de învățământ în activitățile
de curs şi seminar; Elaborarea materialelor didactice specifice educației
universitare; Proiectarea curriculara a procesului de învățământ de nivel
universitar // Student group management; Modern teaching methods in course and
seminar activities; Elaboration of didactic materials specific to university
education; Curricular design of the university level educational process.

Numele și tipul
organizației furnizoare/
Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea
națională și
internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/
Title of qualification
awarded

Universitatea de Vest, Timișoara // West University, Timisoara, Romania

2014
Abilitare // Habilitation

Principalele competențe
sau subiectul acoperit/
Principal
subjects/occupational
skills covered

Îndrumător de doctorat // PhD supervisor

Numele și tipul
organizației furnizoare/
Name and type of
organisation providing
education and training

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu // ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu, Romania

Nivelul în clasificarea
națională și
internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/
Title of qualification
awarded

2010-2013
Cercetător post-doctoral în cadrul proiectului „Studii postdoctorale în
domeniul eticii politicilor de sănătate” (POSDRU/89/1.5/S/61879) // Post doctoral researcher within the project “Postdoctoral studies in
in the field of health policy ethics ”(POSDRU/89/1.5/S/61879)

Principalele competențe
sau subiectul acoperit/
Principal
subjects/occupational
skills covered

Cercetare în domeniile: etica politicilor de sănătate publică; calitatea serviciilor
pentru persoane cu abuz de substanțe // Research in the fields: ethics of public
health policies; the quality of services for people with substance abuse.

Numele și tipul
organizației furnizoare/
Name and type of
organisation providing
education and training

Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T Popa”, Iași // ‘Gr. T Popa’ University
of Medicine and Pharmacy, Iași, România

Nivelul în clasificarea
națională și
internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
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2004

Denumirea calificării/
Title of qualification
awarded

Doctor în teologie // PhD in Theology

Principalele competențe
sau subiectul acoperit/
Principal
subjects/occupational
skills covered
Numele și tipul
organizației furnizoare/
Name and type of
organisation providing
education and training

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu // Faculty
of Orthodox Theology, ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu (România)

Nivelul în clasificarea
națională și
internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/
Title of qualification
awarded
Principalele competențe
sau subiectul acoperit/
Principal
subjects/occupational
skills covered
Numele și tipul
organizației furnizoare/
Name and type of
organisation providing
education and training

1990-1993
Licențiat în Teologie // Licentiate in Theology

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu // Faculty
of Orthodox Theology, ‘Lucian Blaga’ University of Sibiu (România)

Nivelul în clasificarea
națională și
internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/
Title of qualification
awarded

1984-1989
Licențiat în Fizică // Licentiate in Physics

Principalele competențe
sau subiectul acoperit/
Principal
subjects/occupational
skills covered
Numele și tipul
organizației furnizoare/
Name and type of
organisation providing
education and training
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Facultatea de Fizică, Secția tehnologică, Universitatea din București (România) //
Faculty of Physics, Technological Department, University of Bucharest (Romania)

Nivelul în clasificarea
națională și
internațională/ Level in
national or international
classification
Limbă maternă/Mother
language

-

Română / Romanian

Alte limbi/Other
language(s)
Autoevaluare/Selfassessment
European level (*)
English

Understanding
Listening

Speaking

Reading

B2

C1

B1

B1

Spoken
interaction
B2

Writing

Spoken
production
B2

B2

Italian
French

B1

B1

German
(*) Common European Framework of Reference for Languages
Competențe și aptitudini
organizaționale/
Organisational skills
and competences
Competențe și aptitudini
în utilizarea
computerului/
Computer skills and
competences

Alte competențe și
aptitudini/ Other skills
and competences

Premii/Academic
Awards

Alte informații
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Link către Google Scholar
https://scholar.google.ro/citations?user=SOzw-_MAAAAJ&hl=ro
Link către ORCID
Link către Publons
https://publons.com/researcher/3695385/sebastian-moldovan/

B1

Data, 10.05.2021
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Semnătura,

