Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Scăunaş, Stelian

Adresă

STR. VASILE MILEA, BL.12, AP.6, SIBIU, ROMÂNIA, COD

Telefon

0269422169

Fax

0269422169

E-mail

550325

scaunass@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

25 august 1954

Experienţa profesională
Perioada

De la 1.10.2008 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat

profesor universitar titular, potrivit Ordinului de numire nr.168/20 iunie 2008 dat de Rectoratul
Universităţii „Lucian Blaga” în urma concursului organizat în sem.II al anului universitar
2007/2008

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activităţilor didactice la disciplinele drept internaţional public, organizaţii
internaţionale şi instituţii europene, drepturile omului, dreptul conflictelor armate, construcţie
europeană, dreptul şi instituţiile Uniunii Europene
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi
Studii de Europene, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.34, cod 550324
Învăţământ universitar

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

De la 1.03.2008 până la 1.10.2011
prodecan, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Europene a
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Responsabil cu problemele studenţeşti
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi
Studii de Europene, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.34, cod 550324
Învăţământ universitar
De la 1.10.2007 până la 31.09.2008

Funcţia sau postul ocupat

conferenţiar universitar titular, numit prin Deciziei Rectorului nr.545/01.10.2007, ca urmare a
concursului organizat în sem.I al anului universitar 2006/2007

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activităţilor didactice la disciplinele instituţii europene şi organizaţii internaţionale,
construcţie europeană, drept internaţional şi comunitar, drepturile omului

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi
Studii de Europene, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.34, cod 550324
Învăţământ universitar
De la 15.05.2007 până la 31.09.2007

Funcţia sau postul ocupat

profesor universitar titular, titlu didactic confirmat de CNATDCU la 27.04.2007, în urma
concursului organizat de Universitatea Româno-Germană în semestrul I al anului universitar
2006/2007 şi acordat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.1013/15.05.2007

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activităţilor didactice la disciplinele drept internaţional public, drept internaţional al
drepturilor omului, drept diplomatic şi consular
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de drept, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.2832, cod 550324
Învăţământ universitar
De la 01.03.2002 până la 01.03.2007

Funcţia sau postul ocupat

conferenţiar universitar titular, titlu didactic confirmat de CNATDCU la 15.03.2002, în urma
concursului organizat de Universitatea Româno-Germană în semestrul I al anului universitar
2001/2002 şi acordat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3571/19.04.2002.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activităţilor didactice la disciplinele drept internaţional public, drept diplomatic şi
consular, drept internaţional al drepturilor omului

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de drept, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.2832, cod 550324
Învăţământ universitar
De la 01.10.2003 până la 01.03.2007
conferenţiar universitar asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activităţilor didactice la disciplinele instituţii europene şi organizaţii internaţionale,
drept internaţional şi comunitar, drepturile omului, construcţie europeană.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”, Catedra de
ştiinţe politice, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.34, cod 550324
Învăţământ universitar

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

De la 01.10.2005 până la 30.06.2009
conferenţiar universitar asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activităţilor didactice la disciplinele drept internaţional public, drept comunitar şi
instituţii europene, protecţia juridică a drepturilor omului

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Tg.Mureş, Facultatea de Drept, str. Bodoni Sandor, nr.35
Învăţământ universitar

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

De la 01.10.2005 până la 30.06.2008
conferenţiar universitar asociat
Conducerea activităţilor didactice la disciplinele dreptul conflictelor armate, drept comunitar.
Academia Forţelor Terestre din Sibiu, str. Revoluţiei nr. 3-5, Sibiu
Învăţământ universitar
De la 01.10.2002 până la 01.10.2003
conferenţiar universitar asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activităţilor didactice la disciplinele drept diplomatic şi consular şi relaţii publice,
comunicare şi protocol.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”, Catedra de
drept public, Calea Dumbrăvii, nr.34, cod 550324

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Învăţământ universitar
De la 1.10.2003 până la 1.12.2005
decanul Facultăţii de drept a Universităţii Româno-Germane
Managementul Facultăţii de drept şi pregătirea acesteia, împreuna cu întregul colectiv de
cadre didactice, pentru acreditarea specializării ştiinţe juridice, care a fost obţinută la
1.05.2005
Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de drept, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.2832, cod 550324
Învăţământ universitar
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

lector universitar titular
Conducerea activităţilor didactice la disciplinele drept internaţional public, drept diplomatic şi
consular, organizaţii şi relaţii internaţionale, drept ecologic comparat.
Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de drept, Sibiu, Calea Dumbrăvii,
nr.28-32, cod 550324
Învăţământ universitar
De la 01.03.2000 până la 01.03.2002
lector universitar asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activităţilor didactice la disciplinele organizaţii şi relaţii internaţionale, drept
diplomatic şi consular, şi legistică formală.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”, Catedra de
drept public, Calea Dumbrăvii, nr.34, cod 550324
Învăţământ universitar

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

De la 01.10.1998 până la 01.03.2001
lector universitar asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activităţilor didactice la disciplina drept constituţional

Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Terestre din Sibiu, str. Revoluţiei nr. 3-5, Sibiu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Învăţământ universitar
De la 01.10.2005 până la 30.06.2009
lector universitar titular
Conducerea activităţilor didactice la disciplina drept constituţional şi legislaţie militară.
Academia Forţelor Terestre din Sibiu, Catedra de ştiinţe sociale şi comportamentale, str.
Revoluţiei nr. 3-5, Sibiu
Învăţământ universitar
De la 12.08.1991 până la 01.10.1995
lector universitar titular
Conducerea activităţilor didactice la disciplina drept internaţional umanitar
Institutul de Transmisiuni “Decebal” , Catedra de ştiinţe umaniste, Sibiu, b-dul Vasile Milea,
nr.3-5
Învăţământ universitar
De la 24.09.1983 până la 11.08.1991
lector
Conducerea activităţilor didactice la discipline socio-umane.
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni, Catedra de ştiinţe sociale, Sibiu, b-dul
Vasile Milea, nr.3-5
Învăţământ universitar
De la 1.10.1976 până la 23.09.1983
comandant de subunitate elevi

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activităţilor didactice la discipline de pregătire militară generală şi la unele
discipline de specialitate transmisiuni

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni, Catedra de ştiinţe sociale, Sibiu, b-dul
Vasile Milea, nr.3-5

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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De la 01.10.2000 până la 01.03.2002

Învăţământ militar universitar
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Educaţie şi formare
Perioada

1998-2001

Calificarea / diploma obţinută

titlul ştiinţific de doctor în drept obţinut cu distincţia cum laude, la data de 24 mai 2001,
cu teza de doctorat cu tema “Răspunderea internaţională pentru violoarea gravă a
dreptului umanitar”, conducător ştiinţific – prof.univ.dr. Marţian I. Niciu

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

drept internaţional public / competenţe de cercetare ştiinţifică şi didactice de înalt nivel
academic

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
1995-1996
curs postuniversitar de drept internaţional umanitar / diplomă de absolvire
drept internaţional umanitar al conflictelor armate, dreptul internaţional al drepturilor
omului, dreptul refugiaţilor / diseminarea sistemelor de protecţie umanitară în învăţământul
universitar militar şi civil
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept
1995
curs de perfecţionare (seminar executiv) / certificat de absolvire
disciplined operations and military justice
Naval Justice School, Newport Rhode Island, USA (organizat la Bucureşti)
1990-1994
cursuri anuale de perfecţionare / certificate de specializare în domeniile: drept
internaţional umanitar, drepturile omului, dreptul refugiaţilor.
drept internaţional umanitar al conflictelor armate, dreptul internaţional al drepturilor
omului, dreptul refugiaţilor / diseminarea sistemelor de protecţie umanitară în învăţământul
universitar militar şi civil
Universitatea din Bucureşti, Ministerul Apărării Naţionale, CICR, Asociaţia Română de
Drept Umanitar
1981-1986
Licenţiat în drept economic-administrativ / diploma de licenţă
Conform foii matricole anexă la diploma de licenţă / jurist
Facultatea de Drept Economic- Administrativ, Sibiu
1973-1976
ofiţer de transmisiuni / diploma de ofiţer
electronică, electrotehnică, radiocomunicaţii, tactică, istorie, pedagogie etc. / specialitatea
transmisiuni (subinginer telecomunicaţii, electronică, electrotehnică, electromecanică);
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni (învăţământ superior), Sibiu

1969-1973
bacalaureat / diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

conform foii matricole anexă la diploma de bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, jud. Prahova
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba franceză

B1 independent

Limba germană

A1

Competenţe şi abilităţi sociale

-

Utilizator

-

Utilizator
elementar

Vorbire

Citire

Participare la
conversaţie

B2

Utilizator
independent

B1

A1

Utilizator
elementar

A1

Scriere

Discurs oral

Utilizator
Utilizator
B1 independent
independent
Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Exprimare scrisă
B1

Utilizator
independent

A1

Utilizator elementar

spirit de echipă ;
uşor adaptabil la colective cu configuraţii diferite ;
bun coleg ;
reale aptitudini de comunicare ;
calm, echilibrat, raţional ;
sensibil la nevoile grupului ;

Competenţe şi aptitudini - capacitate decizională, bun organizator, comunicare excelentă, iniţiativă, principial;
organizatorice - aptitudini şi competenţe dobândite în mulţi ani de experienţă în managementul unor

colective, mai ales în domeniul învăţământului academic, precum :
- Prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (martie 2008octombrie 2011);
- Membru al Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (din martie 2008);
- Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii Româno-Germane din Sibiu
(oct.2003-dec.2005);
- Şeful Catedrei de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Facultăţii de Drept şi
Instituţii Europene din cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu
(oct.2001-oct.2003, decembrie 2006 – septembrie 2007);
- Expert evaluator al ARACIS;
- Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” (din anul
2002);
- Membru al Asociaţiei Române de Drept Umanitar;
- Preşedintele Colegiului de redacţie al Analelor Universităţii RomânoGermane, seria ştiinţe juridice şi administrative (oct. 2002 - septembrie 2007);
- Membru al Consiliului ştiinţific al revistei „Studia securitatis” (din anul 2010);
- Membru al Consiliului ştiinţific al revistei ”Antropomedia” (din anul 2010);

Competenţe şi aptitudini tehnice

- specializare multiplă în domeniile electronic, electrotehnic, electromecanic,
telecomunicaţii (studii superioare de scurtă durată);
- aptitudini în domeniile foto şi cinematografie;
- specialist radiotelegrafist.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

- utilizator constant Word, Internet Explorer, Power Point;
- foarte bun utilizator al computerului, în special in sprijinul activităţilor didactice - toate
cursurile universitare la disciplinele din sfera de competenţă sunt pregătite pentru
prezentări în PowerPoint.

Permis(e) de conducere

Categoria B

Anexe Lista lucrărilor ştiinţifice comunicate şi/sau publicate
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