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Candidat: Marin Cojoc
Data naşterii: 25 03 1960
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Instituţia: Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
Nr. Instituția de învățământ superior
crt.
1.
Institutul de Grad Universitar din
București
2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituția organizatoare de
crt.
Doctorat
1.
Facultatea de Teologie din
București

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Teologie

1983-1987

Licențiat

Domeniul

Perioada

Istoria
Bizanțului;

1987-1991

Titlul ştiinţific
acordat
Doctorand cu
examen de
admisibilitate iunie
1991

2.
Facultatea de Teologie din Sibiu

3.

Universitatea din BucureștiFacultatea de istorie-Secția
Arheologie

Istoria
Bisericească
Universală
Arheologie

1

2004-2008
Doctor în teologie

2008-2014

Doctorand

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
1.
Universitatea din Erlangen
Teologie
2.

Universitatea din München

3.

Universitatea din München

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituția
crt.

TeologieInst.de
Bizantinologie

1992-1993

Studii

1993-1996
1993-1996

Studii
Studii

Domeniul

Perioada

1991-1998

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
profesional
Asistent universitar

1999-2006

Lector universitar

2013prezent

Lector univ.asociat

1.

Universitatea BucureștiFacultatea de Teologie Ortodoxă

Bizantinologie
IBU

2.

Universitatea din BucureștiFacultatea de Teologie Ortodoxă

Bizantinologie
IBU

3.

Universitatea din Craiova

Istoria
Bisericească
Universală

5. Realizările profesional-științifice
Relevanța și impactul
rezultatelor științifice ale
-În lucrările științifice publicate, am încercat de fiecare dată
candidatului
să ajung direct la surse, la izvoarele istorice de primă mână,
adică la cele contemporane evenimentelor sau apropiate
lor.Ca atare, în marea majoritate a lucrărilor mele, m-am
focalizat pe traducerea acestor izvoare și pe interpretarea lor
din perspectiva istorico-teologică. Din această cauză cred că
lucrările publicate până acum au caracter de unicat și de
adevărată cercetare științifică pentru că redau istoria din
această perspectivă. Am urmărit în același timp ca aceste
lucrări să redea ceva și din evenimențialul istoric referitor la
teritoriile noastre românești sau la etnia noastră nord sau suddunăreană în diferite perioade istorice.
-Unele din teoriile mele istorice și teologice au fost citate în
diferite lucrări de specialitate
-Ca urmare acestor cercetări care se întind pe o perioadă de
aproape 27 de ani (1987-2014) am publicat un număr de
3 cărți voluminoase și substanțiale din punct de vedere
științific.Deasemenea am publicat 39 de studii de cercetare
istorică și teologică, câteva articole în volume și reviste de
specialitate.
-La acestea se adaugă mai multe emisiuni TV cu caracter
științific pe diferite teme istorice și teologice la TV Trinitas,
TVR 2, Radio România, Radio Trinitas.Radio Craiova.Radio
Dr.Severin
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Capacitatea candidatului de a
îndruma studenți sau tineri
cercetători și competențele
didactice ale candidatului

-Îndrumarea și coordonarea de-a lungul carierei didactice a
mai multor lucrări de seminar pentru studenți, pentru
masteranzi și peste 50 de lucrări de licență la Facultatea de
Teologie din București la disciplinele Istoria Bizanțului și
Istoria Bisericească Universală
-Lucrările publicate de-a lungul timpului pe diferite teme
istorice au fost apreciate de diferiți profesori din domeniul
teologic precum Prof.Dr.Popescu Emilian, Prof.Dr.Viorel
Ioniță, Prof.Dr. Ștefan Alexe, Prof.Dr.Drăgulin Gheorghe,
Prof.Dr.Chifar Nicolae, Prof.Dr.Păcurariu, Prof.Dr.Benga
Daniel. Am primit deasemenea aprecieri pentru anumite
lucrări de la diferiți profesori din domeniul isoricoarheologic
precum
Arh.Prof.Dr.Petre
Diaconu,
Arh.Prof.Dr.Constantin Petolescu, Arh.Prof.Dr.Alexandru
Barnea etc.
-Au fost apreciate mai ales lucrările care redau din
perspectiva izvoarelor istorice lupta jursidicțională asupra
Illyricului și teritoriilor dunărene între Roma și
Constantinopol. Deasemenea am primit aprecieri deosebite
din partea colectivului de arheologi pentru unicitatea
lucrării despre Leon Diaconul și teritoriile dunărene (cu
traduceri proprii 27 de coloane cu interpretări istorice și
arheologice).
Am primit deasemenea aprecieri pozitive pentru lucrarea cu
problema valahilor și Cruciadele.Deasemena aprecieri
foarte pozitive au fost și asupra altor lucrări dedicate
fenomenului educațional în Bizanț sau altor lucrări
elaborate pe această temă.
-Participarea alături de studenții de la istorie la mai multe
campanii de săpături arheologice unde eram consultat
uneori pe diferite teme istorice și teologice și pe
interpretarea izvoarelor.
-Periegheză arheologică organizată și întreprinsă în fiecare
an.

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Încă din perioada de început a studiilor de doctorat 19871991, cursuri de zi, formați și îndrumați spre adevărate
proiecte de cercetare pe izvoare istorice.Majoritatea acestor
proiecte s-au finalizat cu lucrări subastanțiale care au fost
publicate și vor fi redate mai jos.Alte proiecte științifice sunt
în desfășurare.
-Ultimul mare proiect de cercetare, în curs de desfășurare, cu
caracter unic este chiar teza de la Arheologie: Dacia ripensis
în sec.IV-VI, d.Ch. Am subliniat caracterul acesta unic prin
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faptul că nimeni dintre cercetătorii noștri din domeniul
istoric sau teologic nu s-au concentrat pe acest eveniment
istoric al înființării acestei unități adinistrativ-militare cu
granițe topografice proprii în care și organizarea eccelsiastică
a avut un statut propriu.
-Un proiect unic și propriu de reabilitare și reconstrucție a
bazilicilor creștine din sec.IV-VI de pe teritoriul României
-Proiect de reamenajare și conservare a castrelor romane.
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6. Îndeplinirea standardelor universității:
- deținerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
îndeplinit;
-să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultății, dar nu mai mică de 8,00; îndeplinit;
-să aibă cel puțin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste și conferințe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de
către facultăți), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/ disciplinele din structura postului,
conform CV-ului; îndeplinit

Indicatori de performanță
Lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B+, B sau în reviste și conferințe
relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de către
facultăți)
Inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din
structura postului
Total

Nr. min.
realizări

Nr.realizări
candidat

10

31

7. Îndeplinirea standardelor facultății: îndeplinit/neîndeplinit.

Semnătura candidatului
Cojoc Marin

LUCRĂRI PUBLICATE

1.Cruciadele şi populaţia vlahă din sudul Dunării, în M.O 4-6, 1990 p.53-67
2.Împăraţi şi înalţi demnitari bizantini pe teritoriul României sec.IV-XII, în BOR, 7-10, 1990,
p.180-197
3.Leon Diaconul, izvor de istorie bizantină al sud-estului europeean, în MO, 5, 1989 p.3-29
4.Literatura patristică în opera patriarhului Fotie, în MO, 1/3 1990, p.41-76
5.Ioan VI Cantacuzino, împărat, istoric şi monah, în BOR, 1/3, 1991 p.131-152
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6.Cronica lui Skylitzes-Kedrenos şi importanţa ei pentru istoria sud-estului-europeean, în
MO, 10/12, 1990
7.O catagrafie inedită a mănăstirii Hotărani, în MO, 7/8, 1990
8.Bibliografia de bizantinologie privind Oltenia şi Muntenia.Comentarii, în REB,1992
9.Martin Luther şi atitudinea lui faţă de Sfinţii Părinţi ai Răsăritului, în Anuarul Căminului
de la Erlangen, 1993
10.Teritoriile Illyricului răsăritean din perspectiva epistolelor papale, în MO, 5/8, 2003
p.102-120
11.Teritoriile dunărene de la Sinodul IV Ecumenic la Justinian, în BOR, 3/4, 1999
12.Dispute religioase în timpul împăratului Theodosie I cel Mare, în BOR, 3/4 , 2000
13, Dispute religioase în timpul lui Justinian (527-565) și teritoriile sud-dunărene, în
Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2002 p.79-93
14.Teritoriile sud-dunărene la începutul sec.V d.Ch, în Anuarul Facultății de Teologie
Ortodoxă din București, 2003, p.427-449
15.Teritoriile illyro-danubiene după Sinodul IV Ecumenic și până la reformele lui Justinian,
în M.O.9-12/2002, p.65-82
16.Elemente preliminare asupra educaţiei şi culturii în Imperiul roman şi în Bizanţ, în
Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2004, p.469-491
17.Isihasmul şi autorităţile politice din Bizanţ, în Rev.Scara, 2002
18.Teritoriile dunărene sub una din cele mai mari presiuni ale istoriei, anul 971, în Scara
2003
19.Papa Grigorie cel Mare şi Illyricul Oriental, în Studia Historica et Theologica, Iași 2003
ed.Trinitas, p.255-271
20.Elemente preliminare de educaţie şi cultură în Imperiul roman şi în Bizanţ, în MO,
9/12, 2004, p.42-52
21.Iconoclasmul şi Universitatea din Constantinopol în Studia Historica et Theologica,
2008 și în B.O.R, 1, 2011, pp.267-284
22. Universitatea din Constantinopol și reabilitarea ei în timpul lui Bardas, în B.O.R.,1
2011, pp.267-284
23.Dispute religioase în sudul Dunării în sec.IV-V în BOR, 1-6/2003, p.602-615
24.Profesorul în lumea romano-bizantină, în B.O.R, 2, 2010, pp.117-139
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25.Creștinismul și armata romană în timpul lui Constantin cel Mare, în vol.,,Cruce și
misiune,, ed.Bazilica 2013, pp.239-249
26.Constantin cel Mare și atitudinea față de episcopii Bisericii creștine, în M.O.3/4 2013
27.Procopius din Caesarea, istoric al sud-estului-europeean, în BOR,3/4, 1988
28.Câteva aspecte ale sud-estului europeean în preocupările lui M.Eminescu, în M.O, 3/4,
1990, p.14-22
29.Teritoriile sud-dunărene din perspectiva epistolelor papei Grigorie cel Mare, în
M.O.5/6, 2013
30.Biserica din Illyricum în timpul întemeierii Justinianei Prima, M.O. 7/8, 2013
31.Illyricul răsăritean la începutul sec.V în M.O 11/12, 2013

CĂRȚI PUBLICATE

1.Teritoriile Illyricului răsăritean
Constantinopol,sec.IV-VI, Buc.2013

în

luptă

jurisdicțională

între

Roma

2.Școli și instituții de educație și cultură în Imperiul Roman și în Bizanț, Buc.2014

3.Studii de istoria Bizanțului, Buc.2014

4.Dacia ripensis în sec.IV-VI (în curs de apariție)
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și
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