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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  IOAN ALBU 
Adresă  UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU,  

FACULTATEA DE ȘTIINțE SOCIO-UMANE, DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, PATRIMONIU 
șI TEOLOGIE PROTESTANTĂ 
BD. VICTORIEI 5-7, SIBIU, România 

Telefon  +4069215556 
Fax   

E-mail  ioan.albu@ulbsibiu.ro;  
 

Naţionalitate  română 
 

Data naşterii  13, aprilie, 1959 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

Perioada (de la – până la 
• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 
 

• Perioada (de la – până la) 

  [Din 2015-] 
Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu 
Profesor universitar abilitat, în urma susținerii concursului pentru ocuparea postului de 
profesor universitar (iunie 2015) 
 
 
Conducere doctorate - Istoria medievală, Istoria Bizanțului, Istoria artei antice și medievale, 
Științe auxiliare ale istoriei, Paleografie și epigrafie 
 
[Din 1999- 2015] 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu 
• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 Învăţământ şi cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar (Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5088/1.07.1999, Decizia 
nr. 352/29.10.1999 a ULBS) 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Istorie medievală a României, Istoria medievală universală, Istoria Bizanţului, Ştiinţe Auxiliare 
ale Istoriei, Paleografie (latină, germană, chirilică), Epigrafie medievală, Instituţii medievale, 
Arhivistică, Geografie și demografie istorică, Limba izvoarelor istorice 
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• Perioada (de la – până la)   [Din 1999- 2004] 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia 
• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 Învăţământ şi cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Istoria medievală universală, Istoria Bizanţului, Instituţii medievale,  

 
• Perioada (de la – până la)   [Din 1994- 1999] 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae 
Lupu“ 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Învăţământ şi cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Istorie medievală a României, Istoria medievală universală, Istoria Bizanţului, Ştiinţe Auxiliare 

ale Istoriei, Paleografie (latină, germană, chirilică), Epigrafie medievală, Instituţii medievale, 
Arhivistică 

 
• Perioada (de la – până la)   [Din 1990- 1994] 

• Numele şi adresa angajatorului  Muzeul Brukenthal – Sibiu, Muzeul de Istorie 
• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 Cultură, muzeologie, cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Muzeograf şi custode 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 colecţia de epigrafie, colecţia de artă decorativă medievală 

 
• Perioada (de la – până la)   [Din 1983- 1990] 

• Numele şi adresa angajatorului  Liceul teoretic „Gustav Gündisch“/ Şcoala Generală Nr. 5 - Cisnădie (Sibiu) 
• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 istorie şi limba engleză la secţia română şi germană  

 
STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

• Perioada (de la – până la) 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 
Numele calificării primite 

Nivelul în cadrul clasificării naţionale 
(dacă este cazul) 

 [2014] 
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 
Istorie 
Atestat de abilitare și acordarea calității de conducător de doctorat (Ordinul M.E.C.S. nr 3216 
/ 18. 02.2015 
 

• Perioada (de la – până la)  [1997] 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Istorie medievală universală şi a României, paleografie şi epigrafie medievală şi modernă 
timpurie, iconografie 

• Numele calificării primite  titlul de doctor în istorie (Ordinul M.E.I. nr. 5374/20. 11. 1997) 
• Nivelul în cadrul clasificării   

 [1997] 
Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu  
Istorie 
Istorie medievală universală şi a României, paleografie şi epigrafie medievală şi modernă 
timpurie, iconografie 
titlul de doctor în istorie (Ordinul M.E.I. nr. 5374/20. 11. 1997) 
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naţionale (dacă este cazul) 
• Perioada (de la – până la) 

1997 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institutul de Studii Transilvane –Gundelsheim, Academia din Mainz – departamentul de 
cercetare epigrafică:  

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 studiu de documentare şi cercetare ştiinţifică – epigrafie medievală şi modernă timpurie 

• Numele calificării primite  1996, 16.02-18.03 
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Országos Müemlékvédelmi Hivatal, Budapesta 
Bursă de cercetare și documentare - Programul de colaborare între istoricii români și maghiari 
(Fundația Soros). Proiectul „Epigrafie medievală secolele XIII-XVII” 

 
• Perioada (de la – până la)  [1994-1997 ] 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 doctorand la specializarea istorie medie universală, coordonator ştiinţific Prof. Dr. Thomas 
Nägler, cu tema „Monumentul epigrafic la saşi în context central-european”. 

• Numele calificării primite   
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 
• Perioada (de la – până la)  [1992-1993 ] 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Akademie der Wissenschaften und Literatur – Inschriftenkommission – Mainz 
 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Perfecţionare în epigrafie şi paleografie latină şi germană medievală şi modernă timpurie sub 
coordonarea Prof. Dr. h.c. Dr. Dr. Harald Zimmermann şi Dr. Rüdiger Fuchs 

• Numele calificării primite   
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 
• Perioada (de la – până la)  [1992 ] 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universität Klagenfurt /Austria 
 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs de pedagogie muzeală 

• Numele calificării primite   
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 
• Perioada (de la – până la)  [1992-1993 /Wintersemester / Sommersemester ] 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Eberhard-Karls-Universität, Tübingen – Geschichtswisssenschaftliche Fakultät – Abteilung 
für Mittelalterliche Geschichte und Institut für Geschichtliche Landeskunde und Historische 
Wissenschaften 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Istorie medievală universală, Paleografie latină şi germană, Ştiinţe auxiliare ale istoriei, 
Genealogie 

• Numele calificării primite  Atestate în epigrafie / paleografie latină şi germană, ştiinţe auxiliare, genealogie 
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 
• Perioada (de la – până la)  [1989] 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Arhivele Naţionale – Direcţia Generală, Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Arhivistică, paleografie 
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• Numele calificării primite  Atestat în arhivistică, paleografie latină şi germană 
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 
• Perioada (de la – până la)  [1986] 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Istorie 

• Numele calificării primite  Obţinerea gradului definitiv în învăţământ 
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 
• Perioada (de la – până la)  [1979-1983] 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Facultatea de Filologie şi Istorie a Institutului de 
Învatamant Superior Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Istorie-Engleză 

• Numele calificării primite  Diplomă de licenţă în Istorie şi Limba şi Literatura Engleză 
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 
• Perioada (de la – până la)  [1970-1978] 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Liceul de Arte Plastice - Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Pictură, Grafică, Sculptură, Textile-Imprimeuri 

• Numele calificării primite  Diplomă de Bacalaureat 
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE  [Pentru referinţe suplimentare: 
Prof. Dr. h.c. Dr. Dr. Harald Zimmermann - Eberhard-Karls-Universität, Tübingen – 
Geschichtswisssenschaftliche Fakultät – Abteilung für Mittelalterliche Geschichte und Institut 
für Geschichtliche Landeskunde und Historische Wissenschaften 
Dr. Rüdiger Fuchs Akademie der Wissenschaften und Literatur – Inschriftenkommission – 
Mainz 
Prof. univ, dr. Paul Niedermaier, Academia Română, membru corespondent, Institutul de 
Cercetări Socio-Umane Sibiu] 
Dr. Konrad Gündisch, Oldenburg, Germania 
Dr. Harald Roth, Gundelsheim am Neckar, Germania 
Prof. dr. Nicolae Sabău, Universitatea „Babeș-Bolyai„ Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și 
Filosofie 
Prof. dr. Ioan-Aurel Pop, Universitatea „Babeș-Bolyai„ Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și 
Filosofie, membru al Academiei Române, directorul Centrului de Studii Transilvane al 
Academiei Române 
Prof. Dr. Pál Lővei– ICOMOS Hungarian National Committee, Budapest, Vicepresident. 
 
Membru şi colaborator: 
Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg 
Academia Română – Comisia pentru Istoria Oraşelor din România. 
Institutul pentru cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural transilvănean în context 
european (IPCTE), membru al colectivul de medievistică (http://arheologie.ulbsibiu.ro). 
Deutsche und Österreichische Interakademische Kommission „Deutsche Inschriften“. 
Universität Osnabrück / Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien 
UNED / Madrid,  
Univérsite d’Artois 
Epigraphisches Forschungs- und Dokumentationszentrum (EFDZ)  c/o Historische 
Grundwissenschaften und Historische Medienkunde der Ludwig-Maximilians-Universität 
München 
 

 


