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 CURRICULUM VITAE 
  

Informații personale/ 

Personal information 

 

Prenume, Nume/First name, 

Name  

Paul-Lucian, BRUSANOWSKI 

Adresa/Adress Str. Protopop Moldovan nr. 43, 551040 Mediaș 

Telefon/Phone 0744 595861   

Fax  

E-mail paul.brusanowski@ulbsibiu.ro, pbrusan@yahoo.de 

Naționalitatea/Nationality Română 

Data nașterii/Date of birth  4.02.1972 
  

Experiență/Work Experience  
  

Perioada/Date 1996 – prezent  

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Cadru didactic titular la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” a Universității 

„Lucian Blaga” din Sibiu: preparator (1996-1999), asistent (1999-2003), lector 

(2003-2008), conferențiar (2008-2013) și profesor (din octombrie 2013) 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Susținerea de cursuri și seminarii la disciplinele Istoria Bisericii Ortodoxe 

Române (disciplină obligatorie) și Formarea statelor feudale și a mitropoliilor 

românești (disciplină opțională; 

Coordonare a lucrărilor de licență și disertație pe teme de Istoria Bisericii 

românești. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei 

Șaguna”, str. Mitropoliei 20, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Educațional 

  

  

Perioada/Date 2003-2013 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Cadru didactic asociat la Facultatea de Științe politice și Relații internaționale a 

Universității „Lucian Blaga” din Sibiu 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Susținerea cursurilor și seminariilor la disciplina Stat și Religie în Orientul Mijlociu 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe politice și relații 

internaționale, Calea Dumbrăvii nr. 34, Sibiu.  

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Educațional 
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Perioada/Date 2011 – prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Membru în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Coordonarea procesului de învățământ și a activității de cercetare 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei 

Șaguna”, str. Mitropoliei 20, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Coordonare, administrativ 

  

Perioada/Date 2015 – prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Director de department al Departamentului de Teologie Ortodoxă din Facultate 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Coordonarea procesului de învățământ și a activității de cercetare; redactarea 

Planurilor de învățământ, a Statelor de funcții. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei 

Șaguna”, str. Mitropoliei 20, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Administrativ 

  

Perioada/Date 2016 – prezent  

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Membru al Comisiei de Teologie CNATDCU 

Membru al Consiliului General CNATDCU, Președinte al Comisiei de Teologie 

(iunie 2016-iunie 2020) 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Coordonarea evaluării și analizării tezelor de doctorat în privința suspiciunilor de 

plagiat 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Ministerul Educației Naționale, Str. General Berthelot nr. 28-30, București 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Administrativ, evaluare 

  

Perioada/Date 2010 – present 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Expert evaluator în cadrul Agenției Române de asigurare a calității în învățământul 

superior 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Evaluarea programelor de Licență și Master din domeniul Teologie 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
ARACIS, Str Spriu Haret nr. 12, București  

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Administrativ, evaluare 
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Perioada/Date 2011 - prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Evaluator în cadrul Unității Executive pentru finanțarea învățământului superor, a 

cercetării, dezvoltării și inovării (UEFISCD)  

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Evaluare de proiecte de cercetare 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
UEFISCDI, Str. Mendeleev, nr. 21-25 București 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

 Evaluare 

  

  

Educație și pregătire 

profesională/ Education and 

training 

 

Perioada/Date Mai 2014 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 

Abilitat în Teologie (emis prin OM 378 / 15.07.2104) 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Teza de abilitare: Stat, națiune și ortodoxie în 

istoria modernă a României.  

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

Învățământ universitar; Post-PhD 

  

Perioada/Date Octombrie 1997 – iulie 2004 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 

PhD (Doctorat în Teologie) 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Studii de doctorat.  

Teza de doctorat susținută public la 14 iulie 2004, cu titlul Învățământul 

confesional ortodox din Transilvania între anii 1848 – 1918.  

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

Învățământ universitar; PhD 

  

Perioada/Date Octombrie 1996 – iunie 1997 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 

Diplomă de Studii aprofundate 
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Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Istoria Bisericii Ortodoxe Române 

Dizertație cu titlul Istoriografia Bisericii Greco-Catolice (Unite cu Roma) 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

Învățământ universitar; Studii aprofundate 

  

Perioada/Date Octombrie 1992 – Iunie 1996 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Licențiat în Teologie 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Teologie Pastorală Ortodoxă 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

Învățământ universitar. Licență 

  

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 

 

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 
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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 

-  

  

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  B1  B1  B1 

German    C2  C2  C2  C1  C1 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Competențe și aptitudini 

organizaționale/ 

Organisational skills and 

competences 

Gândire analitică, gândire creativă, abilități de time management. 

  

Competențe și aptitudini în 

utilizarea computerului/ 

Computer skills and 

competences 

Competențe în utilizarea sistemelelor de operare (Windows, Android), Microsoft 

Office, G-Suite, dobândite în cursul activității didactice și profesionale 

  

 

 

Alte competențe și aptitudini/ 

Other skills and competences 

 

 

  

 

 

Premii/Academic Awards 

 

  

 

 

Alte informații 

Link către Google Scholar: PAUL LUCIAN BRUSANOWSKI - Google Academic  

Link către ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5181-0228 

 

 

 

 

 

 

Data, 30 august 2022        Semnătura, 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
https://scholar.google.com/citations?user=skrwYV0AAAAJ&hl=ro&oi=ao

