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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Băjău Constantin 

Adresă(e) Str. Renaşterii, nr. 27, Craiova  

Telefon(oane) 0741788154   

E-mail(uri) geo_bajau_2004@yahoo.ro 

Naţionalitate) Română 

Data naşterii  16.11.1968 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupaţional 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova 

Experienţa profesională  Cadru didactic universitar din anul 1997 

Perioada  1997-1999, preparator universitar 

1999-2000, asistent universitar 

2000-2007, lector universitar 

2007-prezent, conferenţiar universitar     

Funcţia sau postul ocupat  Preot în oraşul Craiova 

 Conferenţiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Activitate didactică şi slujire preoţească 

Numele şi adresa angajatorului  Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Activitate didactică  şi de cercetare  

Educaţie şi formare  

Perioada  1975-1983 (Şcoala generală nr. 1 din Craiova). 

 1983-1987 (Liceul de matematică - fizică Fraţii Buzeşti, din Craiova). 

 1989-1993 (Facultatea de Teologie. În 1993 am obţinut diploma de licenţiat în teologie al 

Facultăţii de Teologie din Bucureşti). 

 Din anul 1993 - cursurile de limbă greacă, iar apoi cursurile de doctorat în teologie la 

Facultatea de Teologie a Universităţii din Atena, cu o bursă obţinută de la Sfântul Sinod al 

B.O.R.. Am obţinut titlul de magistru în teologie în luna ianuarie 1999, la specialitatea “Studii 

Patristice, Istoria dogmelor şi Teologie simbolică“. 

 Între anii 1994 şi 1998 - cursurile de doctorat în teologie la specialitatea Patrologie, la 

Facultatea de Teologie din Bucureşti. 

 În luna noiembrie 1998 – susţinerea tezei de doctorat în teologie la specialitatea Patrologie, la 

Facultatea de Teologie din Sibiu. 

 Din anul 1997, preparator universitar 

 Din anul 1999, asistent universitar 

 Din anul 2000, lector universitar 

 Din anul 2007, conferenţiar universitar 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Teologie 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 

 Patrologie şi literatură post-patristică, Limba greacă  

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 Universitate de stat cu cercetare recunoscută internaţional 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

Manageriat de bună calitate 

Competenţe administrative de conducere 

 

Limba(i) maternă(e) ROMÂNA 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Greacă nouă  

   Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  1 FB  FB  FB  FB  B 

  2 B  B  B  B  B 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţile de lucru în colectiv s-au dobândit pe seama funcţiilor didactice dobândite din 

1997 până în prezent  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Competenţele şi aptitudinile organizatorice s-au dobândit în urma participării la structurile 

de organizare din învăţământul universitar, care implicau responsabilităţilor didactico-

organizatorice 

Competenţe şi aptitudini tehnice  

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Tehnoredactare FB, alte aplicaţii uzuale 

Competenţe şi aptitudini artistice  

Alte competenţe şi aptitudini  

Permis(e) de conducere Categ. B 

  

Informaţii suplimentare  

  

Anexe  

 

 

 

Craiova, 17 noiembrie 2015                                                                   Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău 

 


