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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mihăilă, Alexandru  

Adresă(e) Bd. Iuliu Maniu 152A, bl. K, sc. B, et. 1, ap. 46, sector 6, cod 61116, Bucureşti 

Telefon(oane)  Mobil: 0720 916 132 

Fax(uri)  

E-mail(uri) almihaila@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 14 mai 1977 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Bucureşti 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada din 2016 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat diacon (îmbisericit sau onorific), biserica Sf. Parascheva, Militari 2, București 

Activităţi şi responsabilităţi principale slujire liturgică și catehetică 

Numele şi adresa angajatorului Arhiepiscopia Bucureștilor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate slujire liturgică și catehetică - teologie 
  

Perioada din 2009 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale predare cursuri universitare specializarea Studiul Vechiului Testament şi Limba ebraică biblică 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Str. Sf. Ecaterina, nr. 2-4, sector 4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie universitară – teologie ortodoxă 
  

Perioada din 2007 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat redactor 

Activităţi şi responsabilităţi principale tehnoredactare computerizată, activitate redacţională 

Numele şi adresa angajatorului redacţia „Studii Teologice”, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Str. Sf. 
Ecaterina, nr. 2-4, sector 4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate publicistică creştină – revistă teologică de specialitate 
  

Perioada 2005-2009 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale seminarizare cursuri universitare specializarea Studiul Vechiului Testament şi Limba ebraică biblică 
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Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Str. Sf. Ecaterina, nr. 2-4, sector 4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie universitară – teologie ortodoxă 
  

Perioada 2001-2005 

Funcţia sau postul ocupat preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale seminarizare cursuri universitare specializarea Studiul Vechiului Testament şi Limba ebraică biblică 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Str. Sf. Ecaterina, nr. 2-4, sector 4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie universitară – teologie ortodoxă 
  

Perioada 2000-2001 

Funcţia sau postul ocupat redactor 

Activităţi şi responsabilităţi principale tehnoredactare computerizată, activitate redacţională 

Numele şi adresa angajatorului redacţia „Vestitorul Ortodoxiei”, Aleea Dealul Patriarhiei, sector 4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate publicistică creştină 
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003-2007 

Calificarea / diploma obţinută doctor în teologie ortodoxă, Vechiul Testament 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Vechiul Testament, Limba ebraică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2002-2004 

Calificarea / diploma obţinută bursier al Diakonisches Werk der EKD 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

cursuri de Vechiul Testament, Teologie biblică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Teologie Luterană a Universităţii „Friedrich-Alexander” din Erlangen (Germania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2000-2001 

Calificarea / diploma obţinută Studii Aprofundate în teologie ortodoxă, Exegeză şi Ermineutică biblică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Vechiul Testament, Noul Testament, Limba ebraică, Limba greacă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2000-2001 

Calificarea / diploma obţinută Zertifikat Deusch, Grundstufe I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limba germană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

curs de limba germană în cadrul Institutului Teologic Protestant din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută licenţă în teologie ortodoxă, specializare Teologie Pastorală 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

discipline din curricula specializării Teologie Pastorală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1994-2000 

Calificarea / diploma obţinută diplome anuale cursuri ivrit 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limba ebraică modernă (ivrit) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

curs de limba ebraică modernă (ivrit) în cadrul Asociaţiei de Prietenie România-Israel din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

discipline din curricula aferentă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba germană  DE B2  C2  B1  B1  B2 

Limba engleză  EN B2  C2  B1  B2  C2 

Limba franceză  FR B1  C2  B1  B1  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

utilizare avansată Indesign, Quark XPress, Corel Draw, Photoshop, MS Word, Excel 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini din 2016 hirotonit diacon, îmbisericit pe seama parohiei Sf. Parascheva Militari II, București 
arheolog amator (participare ca voluntar la săpături arheologice în Israel) 

  

Permis(e) de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Anexe Listă publicații 

 


