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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  Bizău, Ioan, pr. lector univ. dr. 
Facultatea, Catedra Facultatea de Teologie Ortodoxă, Catedra de Teologie Pastorală  
Domeniul ştiinţific Teologie 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail ioan.bizau @yahoo.com 
 
Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
- Bizău, I., „Altarul euharistic în mistica sacramentală şi liturgică a Sfântului Nicolae Cabasila”, 
în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa L (2005), 1, p. 93-120. 
- Bizău, I., Unitatea Bisericii în eclesiologia părintelui Boris Bobrinskoy, în vol. colectiv 
Unitatea Bisericii. Accente eclesiologice pentru mileniul III (coordonat. I. V. Leb şi R. Preda), 
Edit. Limes, Cluj-Napoca, 2005, p. 337-382. 
- Bizău, I., „Arhitectura liturgică şi spiritul Tradiţiei”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 
Theologia Orthodoxa L (2005), 2, p. 47-58.   
- Bizău, I., „Incursiuni în istoria edificării templului creştin”, în Studia Universitatis Babeş-
Bolyai. Theologia Orthodoxa L-LI (2006), 1, p. 123-150. 
- Bizău, I., L’Autel eucharistique dans la mystique sacramentelle et liturgique de Saint Nicolas 
Cabasilas, în vol. colectiv L’espace liturgique: ses éléments constitutifs et leur sens. Conférences 
Saint-Serge, LIIe Semaine d’Etudes Liturgiques, Paris, 2005, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma, 
2006 (= Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» –  «Subsidia» 138), p. 65-105.  
- Bizău, I., „Teologia istoriei în contextul epocii lui Ştefan cel Mare”, în vol. colectiv Structura 
etnică şi confesională a Transilvaniei medievale (sec. IX-XIV), Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 
2007, p. 9-91. 
- Bizău, I., La vocation sacramentelle et l’autorité canonique de l’évêque exprimées dans l’office 
orthodoxe de la fondation de l’église în vol. colectiv L’autorité de la liturgie. Conférences Saint-
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Serge, LIIIe Semaine d’Etudes Liturgiques, Paris, 2006, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma, 2007 (= 
Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» –  «Subsidia», 142), p. 169-197.  
- Bizău, I., „Domus Ecclesiae între Liturghie şi asceză”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 
Theologia Orthodoxa LII (2007), 1, p. 117-145. 
- Bizău, I., Templul creştin în mistica sacramentală a Sfinţilor Dionisie Areopagitul şi Maxim 
Mărturisitorul, în Analele ştiinţifice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Anuar VIII, 2004-2005, 
Cluj-Napoca, 2007, p. 209-264. 
- Bizău, I., Altarul şi Templul în experienţa religioasă a Vechiului Testament, în Analele 
ştiinţifice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Anuar IX, 2005-2006, Cluj-Napoca, 2008, p. 211-
253. 
- Bizău, I., Triada biblică jertfă – altar – sanctuar în dinamica pedagogiei mesianice, în Anuar XI, 
2007-2008 (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă), Edit. 
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009, p. 295-343. 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
- Bizău, I., Liturghie şi teologie, Edit. Patmos, Cluj-Napoca, 330 p.  
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
8. Brevete internaţionale 
 
9. Brevete naţionale 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
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Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 46 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale 
- 27-30 iunie 2005, Paris: participare la cel de-al 52-lea Congres de Teologie liturgică de la 
Institutul Saint-Serge, unde am prezentat conferinţa L’Autel eucharistique dans la mystique 
sacramentelle et liturgique de Saint Nicolas Cabasila. 
- 5-8 octombrie 2005, Paris: participare la Colocviul ştiinţific internaţional L’Institut de 
Théologie Orthodoxe de Paris (aniversarea a 80 de ani de activitate), unde am prezentat 
conferinţa L’influence de l’École de théologie orthodoxe de Saint-Serge de Paris sur la théologie 
roumaine. 
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- 26-29 iunie 2006, Paris: participare la cel de-al 53-lea Congres de Teologie liturgică de la 
Institutul Saint-Serge, unde am prezentat conferinţa La vocation sacramentelle et l’autorité de 
l’évêque exprimées dans l’office orthodoxe de la fondation de l’église.  
- 31 iulie-7 august 2006, Trier (Germania): participare la cea de-a 37-a Conferinţă ecumenică 
internaţională (The International Ecumenical Fellowship = IEF), unde am condus atelierul de 
lucru „Liturghia ortodoxă şi icoana”. 
- 25-28 iunie 2007, Paris: participare la cel de-al 54-lea Congres de Teologie liturgică de la 
Institutul Saint-Serge, unde am prezentat conferinţa La Chrismation dans la mystique liturgique 
et sacramentelle de Nicolas Cabasilas. 
- 23-30 iulie 2007, Písek (Republica Cehă): participare la cea de-a 38-a Conferinţă ecumenică 
internaţională (The International Ecumenical Fellowship = IEF), unde am prezenta conferinţa 
L’eau – milieu transparent de la sanctification et de la communion en Christ. 
- 29 iunie-2 iulie 2009, Paris: participare la cel de-al 56-lea Congres de Teologie liturgică de la 
Institutul Saint-Serge, unde am prezentat conferinţa La commémoration des défunts et des saints 
dans la Liturgie eucharistique selon Nicolas Cabasilas. 
 
 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

 

III. Realizare remarcabilă 
(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

 
Co-organizator al unor expoziţii importante la Muzeul Naţional de Artă din Cluj-Napoca: 
 
- expoziţia de pictură „Reconstruirea absidei” a maestrului Marin Gherasim (Bucureşti): 20 
aprilie - 22 mai 2005. 
- expoziţia de pictură a maestrului Vladimir Zamfirescu (Bucureşti): iunie 2006. 
- expoziţia „Restituiri” a pictorului Ioan Isac (1885-1950): 23 august - 5 septembrie 2006.  
- expoziţia pictorului Bogdan Vlăduţă (Bucureşti). 
- expoziţia pictorilor Andrei Rosetti, Sorin Scurtulescu şi Sorin Neamţu (Timişoara): 6-17 
februarie 2009. 
- expoziţia pictorului Dan Palade (Timişoara): 28 aprilie - 7 mai. 

 

 

 

Data: 17 martie 2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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