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Numele: Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuş 

Funcția: Cadru Didactic 

Departamentul: Teologie Istorică, Biblică şi 

Filologie 

Status: Ofline 

Ultimul update: - 

 
 Născut  pe  21 februarie  1959  la Bucureşti (România) 

 1966-1974: şcoala elementară Şcoala generală 23 din Bucureşti, gimnaziu la Şcoala 

Generală  nr. 89 din Bucureşti 

 1974-1979: Seminarul Teologic din Bucureşti 

 1979-1980: stagiu militar Vânju Mare 

 1980-1984: studii de licenţă, Institutul Teologic de grad Universitar Bucureşti 

 1984-1987 cursuri de doctorat în teologie la Institutul Teologic de grad Universitar 

Bucureşti. 

 1987 -1990  profesor de Istorie Bisericească Universală la Seminarul Teologic din 

Bucureşti. 

 1987-azi membru al Societăţii române de Studii Bizantine. 

 8 noiembrie 1988 hirotonit diacon de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist 

 30 septembrie 1990 hirotonit preot de către ierarhul de vrednică pomenire Roman 

Ialomiţeanul 

 1991- Studii aprofundate la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe 

Umaniste din Strasbourg 

 1991-1992  cursurile de limbă şi civilizaţie franceză din cadrul Universităţii Europene de 

la Strasbourg. 

 1991-1997: doctorat Universitatea de Ştiinţe Umaniste din Strasbourg 

 1997: Doctor în Teologie: Facultatea de Teologie Protestantă din Paris având ca 

subiect Recherches sur l’Orthodoxie en France au XX ème siècle. 

 1997-azi membru în Comisia Naţională de Istorie Bisericească Comparată, unde particip 

la toate manifestările şi şedinţele de comunicări. 

 5 aprilie 1999 echivalarea Diplomei de Doctor în Teologie. 

 Pe perioada  studiilor doctorale am activat şi ca preot la parohiile ortodoxe de la 

Strasbourg, Belfort (Franţa) şi Courtetelle (Elveţia) aflate sub jurisdicţia canonică a 

Patriarhiei Române şi Patriarhiei Ecumenice. Cu ajutorul credincioşilor ortodocşi din Belfort 

şi împrejurimi am edificat un nou lăcaş de cult, sfinţit în luna martie 1994. Pe perioada 



 

şederii mele în Franţa am făcut parte şi din diferite Comisii ecumenice sau intereligioase, în 

cadrul cărora am susţinut referate privind teologia şi spiritualitatea ortodoxă. 

 iulie 1997  numit ca preot la biserica Sfântul Ilie Gorgani, protoieria I Capitală. 

 1 august 1997-1 martie 1999 inspector de specialitate la Sectorul Comunităţi Externe din 

cadrul Administraţiei Patriarhale. 

 1 martie 1999, în urma unui concurs, am ocupat postul de lector titular la catedra de 

Teologie Istorică, disciplinele Istoria şi Spiritualitatea Bizanţului şi Istorie Bisericească 

Universală. 

 octombrie 2003 am ocupat postul de conferenţiar titular la catedra de Teologie Istorică, 

disciplinele Istoria şi Spiritualitatea Bizanţului, Bizanţ şi Islam (secolele VII-XV), Ortodoxie 

Occidentală 

 septembrie 2005 pe cel de profesor la disciplina Istoria şi Spiritualitatea Bizanţului. 

 2000-2008 şef de catedră 

 2008-2012 prodecan al Facultăţii contribuiind la elaborarea ariei curiculare, cooperare 

internaţională, implicat activ în luarea de decizii, organizarea de reuniuni, seminarii, 

simpozioane şi congrese. 

 2010: conducere de doctorat 

 În anul 2006 am făcut parte din proiectul Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în 

contextul extinderii U.E. (I.R.Ext.U.E.) (nr. CEEX-m3-c3-12542) din cadrul programului 

de „Cercetare de Excelenţă 2006”, Modulul 3, al Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 


