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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Meghesan Dumitru
Adresă(e)
Telefon(oane)

Osorhei 617/a
0743 885985

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

dumitru_meghesan@yahoo.com
romana
26/10/54
M.
Faculatatea de Teologie Ortodoxa Oradea

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1985- 1991 Preot la Parohia Oradea vii C.F.R.
1991-2007 Preot la Parohia „Izvorul Tămăduirii”” din Oradea
1991- 1991 Lector Limbi clasice la Universitatea din Oradea
1997-2005 Conferentiar universitar La disciplina Teologie Dogmatică
2005- Profesor Universitar la disciplina Teologie Dogmatica
2007- Preot la Biserica cu lună din Oradea
Universitatea din Oradea
Teologie Ortodoxă

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

1980-1983
Doctorat la Facultatea de Teologie Veche- Catolică Univ. Berna- Elvetia
Teologie/ Filosofie
1975-1979
Licență în Teologie la Facultatea de Teologie Sibiu
1969-1974
Bacalaureat la Seminarul Teologic Caransebeş

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
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romana
Limba germana
Limba franceza
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Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba
Limba

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Ascultare
L

Foarte bine

Vorbire
Citire
Foarte bine

Participare la
conversaţie
Foarte bine

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

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Foarte bine

Foarte bine

Bine

Bine

Munca cu oamenii și capacități de înțelegere în acest domeniu. Membru în International Association of Orthodox Dogmatik
Theologions ( IAODT). Am avut multiple responsabilități în ce privește munca cu oamenii. Ca preot și profesor am lucrat tot
timpul cu oamenii. Abilitățile sociale sunt o componentă a activității mele

Abilităţi în management operaţional şi management universitar.
Capacitatea de a planifica şi de a acţiona strategic
Disponibilitate în asumarea responsabilităţilor
Capacitatea de implementare a deciziilor
Aptitudini de coordonare
Persoană de legătură în programul Erasmus dintre Universitatea din Regensburg-Germania şi Universitatea din Oradea
Experienţa profesorală în leadership şi managementul proiectelor
Spirit de iniţiativă
Şeful catedrei de Teologie Ortodoxă din Oradea (1992-1996)
Secretar ştiinţific la aceiaşi Facultate 2008-2012)
Organizare de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale 2009,2010
Membru în comisii de licenţă şi susţinere de dizertaţii
Membru în comisiile de admitere pe facultate
Membru în comisii de concurs pentru posturi didactice

Competenţe şi aptitudini tehnice Informaţii în ce priveşte trebuinţele personale legate de folosirea mijloacelor moderne de stocasre de informaţie şi redactare de
texte.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Cunoştinţe de operare PC Office.

Am preocupări intelectuale legate de filozofie, artă, poezie şi muzică clasică

De mai mulţi ani mă preocupă probleme legate de Fizica cuantică pentru optimizarea studiului teologic
Legat de unele teme complementare dintre Fizica cuantică şi Teologie: Creaţia Universului, Aghiasma mare, Prolema Logosului
divin creator şi proniator

Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare

Anexe
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Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
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