
Curriculum Vitae 
 

Numele şi prenumele BOJIN I. LUCIAN-IULIAN 

Data şi locul naşterii  

Funcţia didactică actuală Lector universitar 

Instituţia la care este titular Universitatea de Vest Timişoara 

 

Studii Data absolvirii Instituţia 

universitare 1998 Universitatea de Vest 

Timişoara – Facultatea de 

Drept 

postuniversitare 2004 Universitatea de Vest 

Timişoara – Facultatea de 

Drept 

doctorale 2012 Universitatea de Vest 

Timişoara – Facultatea de 

Drept 

   

Cariera didactică Perioada Calitatea Instituţia de învăţământ 

universitară 2004 - 2009 Asistent 

universitar 

U.V.T. 

 2009 - 2018 Lector 

universitar 

U.V.T. 

 2018 - prezent Conferențiar 

universitar 

U.V.T. 

Cariera profesională extra-

didactică 

Perioada Calitatea Instituţia  

avocat 1999 - prezent  Baroul Arad 

    

Publicaţii, alte rezultate ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică Număr 

Cărţi, monografii, materiale de studiu 3 

Capitole în cărţi 12 

Articole în reviste internaţionale  3 

Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale sau în 

volume publicate de edituri internaționale de prestigiu 

18 

Alte articole sau capitole în cărți 19 

Participări la conferinţe internaţionale 38 

Participări la conferinţe interne 4 

Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe 2 

Membru în comitetul de direcţie al unor reviste 1 

Alte rezultate: participări la concursuri internaţionale de procese-simulate în 

drept internaţional cu echipele UVT (Rousseau, Jessup, Telders, etc.) 

 

Participări în granturi de cercetare 2 

 

Data          Semnătura 

08/10/2019         



Declarație pe propria răspundere 

 

Subsemnatul BOJIN Lucian Iulian, domiciliat                                                                                         , 

conferențiar universitar dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest 

din Timișoara, departamentul de Drept public, 

Prin prezenta declar, sub sancțiunile penale pevăzute pentru falsul în declarații, că 

nu am fost membru și nu am colaborat cu Securitatea ca poliție politică. 

 

Timișoara, 9 octombrie 2019 



 

În atenția Domnului Rector al Universității de Vest din Timișoara 

 Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara 

 

Ref: scrisoare de intenție privind poziția de membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara 

 

Stimate Domnule Rector, 

 

Subsemnatul Lucian BOJIN, conferențiar universitar dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universității de 

Vest din Timișoara, departamentul de Drept public, intenționez să candidez pentru poziția de membru în 

Senatul Universității de Vest din Timișoara. 

Precizez că activez în cadrul Facultății de mai bine de cincisprezece ani (din octombrie 2004) și că în această 

perioadă de timp am dobândit o bună cunoaștere a ceea ce presupune activitatea cadrelor didactice în 

Facultatea de Drept dar și din celelalte facultăți, a problemelor cu care acestea se confruntă, a modului în 

care se realizează interacțiunile dintre acestea, precum și cele cu studenții. De asemenea, menționez că 

am relații de bună colaborare cu toți colegii, la fel și cu studenții, pentru care am coordonat în numeroase 

rânduri echipele participante la concursurile internaținale de procese simulate, la care Facultatea noastră 

a obținut întotdeauna rezultate meritorii. În ceea ce privește activitatea de cercetare, am publicat mai 

multe volume și articole în publicațiile de specialitate, apreciate de mediul academic. În sfârșit, precizez 

că am activat în ultimii patru ani ca membru al Consiliului Facultății de Drept, dobândind experiența 

referitoare la problematicile concrete cu care se confruntă facultatea și gestionarea acestora. Amintesc 

că am fost și membru în comisia de etică a UVT în perioada 2012-2015. 

Pe această bază, consider că posed experiența necesară și, de asemenea, am și angajamentul de care este 

nevoie, pentru a contribui, de pe poziția de membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara, la 

gestionarea activităților instituției noastre  și soluționarea problemelor cu care se confruntă colegii mei.  

 

   

 

Cu considerație, 

Conf. Dr. Lucian Bojin 

 


