
 

 

Page | 1 

 

 

 

 CURRICULUM VITAE 

  

Informații personale/ 

Personal information 

 

 

 

 

 

Prenume, Nume/First name, 

Name  

Aurel 

Pavel 

Adresa/Adress Simion Bărnuțiu,  Nr. 11, 550119 Sibiu (Romania)  

Telefon/Phone  0722604347           

Fax  

E-mail aurel.pavel@ulbsibiu.ro 

Naționalitatea/Nationality română 

Data nașterii/Date of birth  29.07.1959 

  

Experiență/Work Experience  

Perioada/Date 01/04/2020–Prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Profesor titular la disciplina Misiologie și Ecumenism 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Didactică / Cercetare 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

B-dul Victoriei, Nr. 20, Sibiu (România),  

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactic 

  

Perioada/Date 01/04/2016-01/04/2020 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Prodecan 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Membru la nivel de facultate în Comisia pentru probleme de învățământ, Coordonator în 

Comisia pentru probleme studențești și de disciplină, Coordonator în Comisia pentru 

calitatea procesului de învățământ, Membru la nivelul universității în Comisia Economică, 

financiară și Comisia de învățământ. Membru in comisia de admitere. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

B-dul Victoriei, Nr. 20, Sibiu (România),  

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactic 
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Perioada/Date 01/04/2012-01/04/2016 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Decan 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Membru la nivel de facultate în Comisia pentru probleme de învățământ, 

Coordonator în Comisia pentru probleme studențești și de disciplină, Coordonator 

în Comisia pentru calitatea procesului de învățământ, Membru la nivelul 

universității în Comisia Economică, financiară și Comisia de învățământ. Membru 

in Comisia de admitere 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

B-dul Victoriei, Nr. 20, Sibiu (România),  

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactic 

  

Perioada/Date 12/01/2005–30/03/2012 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Prodecan 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Membru la nivel de facultate în Comisia pentru probleme de învățământ, 

Coordonator în Comisia pentru probleme studențești și de disciplină, Coordonator 

în Comisia pentru calitatea procesului de învățământ, Membru la nivelul 

universității în Comisia Economică, financiară și Comisia de învățământ 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

B-dul Victoriei, Nr. 20, Sibiu (România),  

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactic 

  

Perioada/Date 30/01/2007–Prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Profesor titular la disciplina Misiologie și Ecumenism 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Didactică / Cercetare 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

B-dul Victoriei, Nr. 20, Sibiu (Români), Sibiu (România) 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactic 

  

Perioada/Date 10/01/2004–03/01/2007 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Conferențiar titular la disciplina Misiologie și Ecumenism 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Didactică / Cercetare 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

B-dul Victoriei, Nr. 20, Sibiu (Români), Sibiu (România) 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactic 
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Perioada/Date 20/02/2006–24/02/2006 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Profesor 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Predare cursuri la Facultatea de Teologie a Universității Catolice de Vest Angers 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Universitatea Catolică de Vest Angers, Angers (Franța) 

  

                             Perioada/Date 04/01/2004–10/01/2005 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Secretar științific 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Intocmirea statelor de functii 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

B-dul Victoriei, Nr. 20, Sibiu (România)  

  

                             Perioada/Date 01/04/2001–10/01/2004 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Lector titular 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Didactică/ cercetare 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

B-dul Victoriei, Nr. 20, Sibiu (România)  

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactic 

  

Perioada/Date 01/03/1998–01/04/2001 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Lector titular 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Didactică/cercetare 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea Oradea, Oradea (România) 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactic 

  

Perioada/Date 01/10/1993–01/03/1998 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Cumul de funcţii (lector) 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Didactică/Cercetare 



 

 

Page | 4 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea Oradea, Oraşul (România) 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactic 

  

Perioada/Date 01/08/1988–01/08/1993 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Preot paroh 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Slujire în Biserică 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Mitropolia Ardealului 

Mitropoliei, Nr. 24, 550179 Sibiu (România) 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Bisericesc 

  

  

Educație și pregătire 

profesională/ Education and 

training 

 

Perioada/Date 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 

 

Numele și tipul organizației  

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing education 

and training 

 

05/12/2013 

 

formator 

 

ULBS 

 

Perioada/Date 

 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded  

 

Numele și tipul organizației  

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing education 

and training 

 

03/01/2011-31/12/2013 

 

formator 

 

 

Universitatea Spiru Haret, Aseciația Comercială Satu Mare, TUF Austria 

 

Proiect POSDRU/86/1.2/S/60720 

 

Perioada/Date 07/05/2006–14/05/2006 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 

Formator de formatori în Misiologie și Ecumenism 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Formare de formatori 
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Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Zentrum Okumene, Frankfurt am Main (Germania)  

  

  

Perioada/Date 01/02/2006–28/02/2006 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 

Cercetător în ecumenism 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Universitatea din Tubingen, Tubingen (Germania) 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

 

  

Perioada/Date 01/10/1991–30/06/1993 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Capacitate doctorală 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Studiul Vechiului Testament, Arheologie biblică, Critică textuală la Vechiul şi 

Noul Testament, Limba ebraică şi aramaică, Limbile clasice(greca , latina). 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Universitatea Paris IV Sorbona, Paris (Franța) 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

 

  

Perioada/Date 01/10/1987–30/06/1991 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 

Doctor în Teologie 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Studiul Vechiului Testament, Teologie Dogmatică, Misiologie şi Ecumenism, 

Limbile greacă şi latină 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Institutul Teologic Sibiu 

Mitropoliei, Nr. 20, 550179 Sibiu (România) 
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Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

 

  

Perioada/Date 01/10/1982–15/07/1986 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded  
Licenţiat în Teologie 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Discipline istorice, biblice, practice şi sistematice 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Institutul Teologic Sibiu 

Mitropoliei, Nr. 20, Sibiu (România) 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

 

  

  

Limbă maternă/Mother 

language 

Română / Romanian 

  

Alte limbi/Other language(s)  

Autoevaluare/Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken 

interaction 

Spoken 

production 

 

English    B2  B2  B2  B2  B2 

Italian   -  -  -  -  - 

French          C2  C2  C2  C2  C2 

German    B2  B2       

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Competențe și aptitudini 

organizaționale/ 

Organisational skills and 

competences 

- Competențe pedagogice (de predare) și academice (de cercetare). 

- Competențe în consilire, tutoriat, leadersheap. 

-Spirit sociabil și comunicativ. 

-Experiență în activitatea administrativă și managerială a Facultății timp de peste 16 

ani. 

 

  

Competențe și aptitudini în 

utilizarea computerului/ 

Computer skills and 

competences 

- Microsoft Word. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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Alte competențe și aptitudini/ 

Other skills and competences 

 

 

  

 

 

Premii/Academic Awards 

 

  

 

 

Alte informații 

Link către Google Scholar 

Link către ORCID 

Link către Publons 

 

 

 

Data,         Semnătura, 

15.04.2022 


