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INFORMAŢII PERSONALE

Vişovan Niculai
Strada Hărăscu, nr. 148B, sat. Prislop, 437062, com. Boiu Mare, MM (România)
+40 745290099
nvisovan@gmail.com
Sexul Masculin | Data naşterii 10/05/1957 | Naţionalitatea Română

STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01 februarie 2013 – prezent

Consilier de specialitate
Mitropolia Romană Unită cu Roma Greco-Catolică; Episcopia Romană Unită cu Roma GrecoCatolică de Maramureș-Baia Mare; Episcopia Romană Unită cu Roma Greco-Catolică de Lugoj;
Fundația IHTIS-Mănăstirea Prislop- com. Boiu Mare, Maramureș.
Activităţi şi responsabilităţi:
- Administrarea patrimoniului forestier şi agricol;
- consiliere tehnică, economică şi juridică în problemele de patrimoniu.

01 octombrie 2006 – 30 iunie
2012

Studii universitare cu frecvenţă

01 septembrie 1983 – 01
septembrie 2006

Inginer silvic - Inspector silvic - Consilier superior silvic

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Cluj-Napoca (România)

Ministerul Silviculturii şi Regia Naţională a Pădurilor, Teius - Alba-Iulia - Cluj-Napoca (România)
Inginer silvic - Inspector silvic - Consilier superior
Activităţi şi responsabilitaţi:
- administraţie silvică;
- conducerea unităţilor silvice;
- implementare legislaţie şi control al respectării acesteia.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01 octombrie 2014 - prezent

Studii Doctorale la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Nivelul 7 CEC
(România)
În cadrul Contractului de studii doctorale finanțat prin proiectul „Doctorat European
de Calitate – EURODOC” (pentru perioada 01.07.2015 – 31.12.2015) am participat
la Conferința internațională, organizată irte 15 și 17 septembrie 2015 la Strasbourg,
cu titlul: Affinités latines. La culture, élément des relations franco-roumaines (XVIIIe
–XXIe siécles), unde am prezentat tema (articolul, în limba francezăl): L'École
Transylvaine, mouvement idéologique national, illuministe, et la philosophie
françsise des „Lumières”.
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01 octombrie 2010 – 30 iunie
2012

Diplomă de master
Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Cluj-Napoca (România)
Teologie pastorală în comunităţile ecleziale
Discipline profesionale:
Biserica particulară
Activitatea pastorală a clerului Greco-Catolic in secolele XVIII-XIX
Refacerea unităţii religioase în Europa creştină
Anticlericalism şi secularism în secolele XIX-XX (Istorie)
Familia, obiect şi subiect al pastoraţiei
Omiletica: tehnici moderne de predicare
Aspecte juridice în acţiunea pastorală
Competenţe:
Dobândirea unor competenţe ştiinţifice, metodologice şi de cercetare în domeniul teologiei pastorale
Capacitatea de sintetizare şi de redare sistematică a temelor fundamentale contemporane ale
teologiei pastorale
Capacitatea de a folosi eficient şi de a dezvolta structurile pastorale ale Bisericii
Consiliere pre-matrimoniala şi matrimonială a familiilor
Capacitatea de a cosilia spiritual şi pastoral persoanele, din diferitele categorii de vârsa , ale
comunitaţii bisericeşti

01 ianuarie 2009 – 01 mai
2010

Certificat de absolvire - Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
Universitatea Babeş-Bolyai/Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Cluj-Napoca
(România)
Psihologia educaţiei
Fundamentele pedagogiei
Teoria şi metodologia curriculumului
Teoria şi metodologia instruirii
Teoria şi metodologia evaluării
Didactica specialităţii
Practică pedagogică
Disciplină optională (Şcoala la români)

01 octombrie 2006 – 30 iunie
2010

Diplomă de licenţă

Nivelul 6 CEC

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Cluj-Napoca (România)
Discipline principale:
Istoria filosofiei
Teologie fundamentală
Metodologia cercetării ştinţifice
Limba franceză
Limba engleză
Limba latină
Limba greacă
Ecleziologie
Patrologie
Drept canonic
Istoria Bisericii
Teologie ecumenică
Teologie morală
Psihologie pastorală
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Teologie liturgică
Administraţie Bisericească
Practică liturgia, ş. a.
Competenţe:
- capacitatea de a utiliza conceptele teologice într-o manieră corectă şi adaptată, de a le aplica în
tratarea problemelor concrete, precum şi de a transmite în mod corect şi adecvat cunoştiinţele
dobândite;
- apacitatea de a utiliza diferitele instrumente şi tehnici de cercetare - expunere orală, analiză şi
explicare comentată a textelor teologice, traducere, disertaţie;
- competenţă în cercetarea documentară şi utilizarea computerului, în cautarea - găsirea de informaţii
bibliografice în domeniul teologiei şi altor discipline, precum şi redactarea de texte;
- competenţe în sfera relaţiilor inter-culturale, inter-religioase şi ecumenice;
-însuşirea unor abilităţi de proiectare, implementare şi evaluare a unor cercetări-intervenţie în
domeniul social sau eclezial;
-fundamentarea necesară de cunoştiinţe pentru o bună gestionare a actului pastoral, catehetic şi
didactic;
- capacitatea unui management pertinent al situaţiilor cu care se confruntă societatea contemporană.
15 septembrie 1978 – 15 iulie
1983

Diplomă de inginer în profilul forestier

Nivelul 6 CEC

Universitatea din Braşov - Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Braşov (România)
Discipline principale:
Matematici superioare
Fizică
Chimie
Botanică
Filosofie
Topografie-Geodezie-Fotogrametrie
Meteriologie și climatologie forestieră
Silvicultură
Împaduriri
Dendrologie
Dendrometrie
Mașini
Vânătoare şi salmonicultură
Exploatarea pădurilor şi industrializarea lemnului;
Istorie
Psihologia muncii
Economie forestieră şi conducerea intreprinderilor
Protecţia pădurilor
Genetică
Spaţii verzi, ş. a.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Româna

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

Ascultare

Franceza

B2

VORBIRE

SCRIERE

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

Certificat competenţă lingvistică în limba franceză
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Germana
Engleza

A2

B1

B1

A2

B1

B1

B1

A2

A2

B1

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

- spirit de echipă;
- capacitate bună de adaptare la medii multiculturale;
- bună capacitate de comunicare dobandită prin formare profesională, seminarii, context profesional.
Documente conexe:

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- experienţă în gestionarea de proiecte şi echipe;
- spirit organizatoric;
- capacitate de a coordona şi administra oameni, proiecte şi bugete în activitaţile profesionale
(dobândite în context de formare profesională şi context profesional).

Documente conexe:
Competenţe dobândite la locul
de muncă
Competenţe informatice

Alte competenţe

- cunoaştere profundă a procesului de consiliere de specialitate privind administrarea si organizarea
patrimoniului.
- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (dobândite în context profesional şi seminarii).

- drumeţii;
- pescuit;
- fotbal (dobândite în context de formare profesională şi timp liber).

Documente conexe:
Permis de conducere

B
Documente conexe:

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Studii şi articole:
1) „Scurtă prezentare a rolului călugărilor bazilitani români de la Blaj în viața religioasă, culturalștiințifică și istorico-socială a neamului românesc (secolele XVIII-XX)”, în Tinerii istorici și cercetările
lor, vol. II, Coordonator: Nicolae Dumbrăvescu, Prefață: Iacob Mârza, Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 2015, pp. 19-36.
2) „Ordinul călugărilor Bazilitani Români. Geneza structurilor culturale ale Blajului Iluminist”, în
Transilvania, Sibiu, nr. 12/2015, pp. 77-80.
3) „Preocupări istoriografice referitoare la Ordinul călugărilor bazilitani români, în secolul XIX”, în
Tinerii istorici și cercetările lor, vol. III, Coordonator: Nicolae Dumbrăvescu, Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 2016, pp. 19-32.
4) „Originea monahismului bazilitan și restaurarea acestuia în Biserica Română Unită cu Roma”, în
Tinerii istorici și cercetările lor, vol. IV, Coordonatori: Nicolae Dumbrăvescu, Gheorghe
Dumbrăvescu, Prefaţă: Valentin Orga, Traducerea şi revizuirea textelor şi rezumatelor în limba
engleză: Diana-Maria Dăian, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2017, pp. 31-41.
5) „Școala Ardeleană, mișcare ideologică națională, iluministă, și filosofia franceză a „Luminilor”, în
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Tinerii istorici și cercetările lor, vol. V, Coordonatori: Nicolae Dumbrăvescu, Gheorghe Dumbrăvescu,
Prefață: Mircea-Gheorghe Abrudan, Traducerea şi revizuirea textelor şi rezumatelor în limba
engleză: Diana-Maria Dăian, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2018, pp. 25-32..
6) „Școala Transilvană, mișcare ideologică națională, iluministă și filosofia franceză a „Luminilor”, în
Affinités latines. La culture, élément des relations franco-roumaines, editori: Ana-Maria GîrleanuGuichard, Jean-Noël Grandhomme, Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire, Université
de Lorraine, 2018, pp. 187-192.
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