
     
 

Curriculum vitae  Europass  

    
 

INFORMAŢII PERSONALE  Nume / Prenume MUREȘAN RADU PETRE  

Adresă(e) Str. Monetăriei nr. 4, sector 1 București.   Telefon(oane) 07744 683 569 E-mail radupetremuresan@gmail.com   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

EXPERIIENTA PROFESIONALĂ  Perioada      Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului 

     Din 2014  până în prezent   Conferentiar universitar Predare și seminarizare, evaluare, îndrumări licențe, disertații, lucrări doctorat și lucrări de grad I didactic, consultații și tutoriat, autoperfecționare, cercetare, publicistică, relații interne și internaționale  Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, str. Sf. Ecaterina, nr. 2, sector 4. Învățământ universitar teologic   



 

  Perioada  Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
   Perioada 

Funcţia sau postul ocupat  Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
  EDUCATIE ȘI FORMARE  Studii în curs   

 Perioada 

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa  angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Perioada 

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

  Din 2008 (și în prezent)  Cleric (diacon, preot) Slujire eclezială pastoral-misionară în deplină ascultare față de chiriarh, conform normelor canonice și statutare ale Bisericii Ortodoxe Române Arhiepiscopia Bucureștilor, Str. Miron Cristea, nr. 9, București, sector 4  Culte      2007-2014  Lector universitar Predare și seminarizare, evaluare, îndrumări licențe, disertații și lucrări de grad I didactic, consultații și tutoriat, autoperfecționare, cercetare, publicistică, relații interne și internaționale  Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, str. Sf. Ecaterina, nr. 2, sector 4. Învățământ universitar teologic    2002-2007  Asistent universitar Seminarizare, evaluare, consultații și tutoriat, autoperfecționare, cercetare, publicistică Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, str. Sf. Ecaterina, nr. 2, sector 4. Învățământ universitar teologic    2000-2002   Preparator universitar Predare și seminarizare, evaluare, îndrumări licențe, disertații și lucrări de grad I didactic, consultații și tutoriat, autoperfecționare, cercetare, publicistică, relații interne și internaționale  Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, str. Sf. Ecaterina, nr. 2, sector 4. Învățământ universitar teologic     1999-2000  Profesor de Religie titular  Reintroducerea disciplinei Religie în școala românească, după 1989, și predarea acesteia Școala generală nr.112 București 



 Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare   Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învățământ / furnizorului de formare   Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  Perioada Calificarea / diploma 

 Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  

 2004-2005 Stagiu de cercetare și specializare Noi Mișcări Religioase   Obervatoire des Religions en Suisse Universitatea din Lausanne, Elveția      2003-2004 Bursă de cercetare Teologie   Facultatea de Teologie Catolică Universitatea din Fribourg, Elveția      2002-2003 Bursă de Studii Teologie   Institut d’Etudes Supérieures en Théologie Orthodoxe Chambesy, Geneva     1999-2000 Diplomă de Studii aprofundate Profilul: Teologie Specializarea: Pastorală și Misiune Media anilor de studii: 9,90; Media de licență: 10.00 Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București      1995-1999 Diplomă de Studii universitare de licență Domeniul: Teologie Specializarea: Teologie Ortodoxă Pastorală Media anilor de studii: 9,24; Media de licență: 10.00 Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București   1990-1995 Diplomă de bacalaureat și Diplomă de Absolvire (atestat profesional) Teologie Ortodoxă  



  Aptitudini şi competenţe personale  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Franceză  C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat                                                Engleză   

 B1Utilizator independent C2 Utilizator experimentat 
B2 

Utilizator independent 
B1 

Utilizator independent C1 Utilizator experimentat Greacă veche      C2 Utilizator experimentat     B2 Utilizator independent                                                Latină     C2 Utilizator experimentat     C1 Utilizator experimentat  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine   Competenţe şi abilităţi sociale Sociabil, comunicativ, abilitate de a lucra în echipă, bună capacitate de adaptare şi comunicare.     Competenţe şi aptitudini organizatorice Spirit organizatoric, în special pentru coordonarea unor activităţi social-culturale, gestionarea corectă a timpului în realizarea unor sarcini, inițiativă      Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 
Utilizarea aplicaţiilor de tip Microsoft Office, tehnoredactare de texte, programe de navigare Internet 

  Competenţe şi aptitudini artistice  
Talent muzical, simț estetic 

Alte competenţe şi aptitudini   Permis de conducere  

Competenţe şi aptitudini pedagogice Competențe mediatice: prezențe la diferite posturi TV și  de radio.    Categoria B 
    20 ianuarie 2016      Pr. conf. dr. Radu Petre Mureșan 
 


