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EVOLUŢIE PROFESIONALĂ
Alexandru Herlea a absolvit Facultatea de Mecanică, specialitatea Automobile şi tractoare.
S-a perfecționat în domeniu obținând titlul de doctor în istoria științei și tehnicii în 1977 în
cadrul Centre de Documentation d’Histoire des Techniques, Paris și efectuând diverse
stagii post-doctorale la la universităţile Princeton, Harvard şi Pennsylvania precum şi la
Smithsonian Institution. În 1993 a obținut diploma: „Habilitation à diriger les recherches
en sciences” - Université Paris XI – Sorbonne.
Personalitate completă, în perioada 1972-77 a urmat și studii în muzică la Conservatoire
National des Arts et Métiers Paris.
Cariera universitară și-a început-o la Paris, ca asistent cercetător, fiind, actualmente
profesor universitar emerit la - Université de Technologie Belfort-Montbéliard, de-a lungul
carierei fiind și profesor asociat la alte universități din lume, precum Ecole Centrale des
Arts et Manufactures – Paris (1980-88), Michigan Technological University - USA (1990)
și Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI) – Evry (1987-98).
Profesorul Alexandru Herlea este membru al mai multor instituții academice, printre care:
Société Française d'Histoire des Sciences et des Techniques (SFHST); Society for the
History of Technology (SHOT); The New York Academy of Sciences; International
Committee for the Cooperation in History of Technology (ICOHTEC); Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques (CTHS); Association des Écrivains Scientifiques de France;
Académie Internationale d’Histoire des Sciences (AIHS).
În paralel, este prezent şi în domeniile muzeologiei tehnice (a colaborat la realizarea a peste
25 de expoziţii) şi a arheologiei industriale, fiind conducător a 27 de teze de doctorat şi
memorii de studii aprofundate sustinute. A participat la peste 100 de congrese internaţionale
şi seminarii de cercetare, fiind organizator al multora. Ţine cursuri şi conferinţe în
universităţi şi centre de cercetare din Franţa, Statele Unite, Canada, Germania, Marea
Britanie, Austria, Elveţia, Spania, România, şi alte ţări.

