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Studii: - liceale: Liceul de Filologie-Istorie, Craiova, promoŃia 1980 

           - universitare: Universitatea din  Bucureşti, Facultatea de  Istorie-Filosofie, secŃia  
              Filosofie-Istorie,  perioada1981-1985;  şef de  promoŃie;   

- postuniversitare: - 
 

PoziŃia profesională şi locul de muncă: conferenŃiar, Catedra de Filosofie-Sociologie,  
            Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie a UniversităŃii din Craiova 
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VlăduŃescu 
 
Conducere doctorat: - 
 
Ruta profesională: 

a. funcŃiile şi ocupaŃiile deŃinute, instituŃia şi intervalul de timp 
- 1985-1990- profesor de ştiinŃe sociale la Liceul ,,Nicolae Grigorescu” din Câmpina                                          
- 1990-1994 - asistent universitar la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie,  
   Catedra de Istorie a  filosofiei şi filosofie a culturii  
- 1994-1996- asistent universitar doctor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de  
   Filosofie, Catedra de Istorie a filosofiei şi filosofie a culturii  
- 1996-2004- lector universitar doctor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de   
    Filosofie, Catedra de Istorie a filosofiei şi filosofie a culturii  
- 2005-2006 - cercetător ştiinŃific gradul II la Institutul de Cercetări Socio-Umane al  
   Academiei Române, „C.S. Nicolăescu Plopşor” din Craiova  
 - 2006-prezent - conferenŃiar universitar doctor la Facultatea de Istorie-Filosofie- 
   Geografie a UniversităŃii din Craiova, Catedra de Filosofie- Sociologie  
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b. dobândirea gradelor didactice (anul şi institu Ńia în care au fost dobândite) 
- 1990 - asistent universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie  
- 1994 - asistent universitar doctor, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 

Filosofie 
- 1996 - lector universitar doctor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 

Filosofie 
- 2006 - conferenŃiar universitar doctor, Facultatea de Istorie-Filosofie- 

Geografie din Craiova 
 
Domenii de preocupări academice şi de cercetare: 

- Istoria filosofiei 
- Filosofie antică şi medievală 
- Filosofie românească 
- Metafizică şi ontologie 
- Etică 
- Estetică 
- Antropologie filosofică 
- ExistenŃialism 

 
Contribu Ńii majore în specialitate: 
 

Metafizica Binelui la Plotin, Bucureşti, Mihai Dascal Editor, 1996, a reprezentat, la 
vremea apariŃiei sale, o premieră în literatura noastră filosofică, în sensul că a fost prima 
lucrare de amploare asupra filosofiei lui Plotin după aproape 100 de ani de la  prima ediŃie, 
din 1900, a monografiei Plotin, semnată de Grigore Tăuşan. Deşi actualmente există câteva 
traduceri din opera lui Plotin, ele au apărut toate începând cu anul 2000, aşa că pentru 
studiul operei lui Plotin am făcut apel la ediŃia bilingvă: greacă-franceză a Enneadelor lui 
Plotin, realizată de Émile Bréhier între anii 1924-1938. Legat de calitatea şi originalitatea 
lucrării,  semnalez textul din caseta de pe ultima copertă, semnat de profesorul Ion Ianoşi, 
care o apreciază în mod deosebit. De asemenea, cartea este citată ca bibliografie în lucrarea 
lui Viorel ColŃescu Istoria filosofiei, Editura UniversităŃii de Vest, Timişoara, 2002, la 
pagina 215. 

 
Eidos şi Genesis. Eseu asupra Formelor platoniene, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică, 

2000, reprezintă o sinteză personală privind întreaga operă a lui Platon iar ineditul ei 
constă în faptul că sinteza este făcută din perspectiva conceptului cheie al platonismului: 
eidos-ul: Ideea sau Forma. Cartea urmăreşte felul în care a evoluat doctrina lui Platon ca 
o continuă meditaŃie asupra eidos-ului, de la conturarea conceptului, care coincide cu 
naşterea propriei concepŃii filosofice, până la afirmarea de către filosof a insuficienŃei 
explicative a eidos-ului, ceea ce înseamnă recunoaşterea limitelor sistemului său filosofic. 

 
DicŃionarul Operelor Filozofice Româneşti, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997, 

volum colectiv al cadrelor didactice de la Facultatea de Filosofie a UniversităŃii din 
Bucureşti, reprezintă o importantă contribuŃie la cercetarea asupra filosofiei româneşti. 
Această lucrare oferă o privire globală asupra a ceea ce s-a realizat de-a lungul timpului 
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în sfera filosofică românească, propunând totodată o sinteză valorică şi contribuind la mai 
buna cunoaştere a profilului filosofiei  româneşti. 

 
Traducerea cărŃii lui Sartre FiinŃa şi neantul, Piteşti-Bucureşti, Editura Paralela 

45, 2004, este importantă pentru că pune la dispoziŃia cititorilor români o lucrare devenită 
clasică în literatura filosofică, celebră prin faptul că reprezintă cadrul ontologic în limitele 
şi pe baza căruia Sartre îşi va edifica întreaga sa operă, care nu poate fi înŃeleasă corect 
decât prin apelul la amplele clarificări din FiinŃa şi neantul.  

Traducerea a atras, de altfel, atenŃia specialiştilor şi a determinat, alături de 
articolele publicate despre Sartre, invitaŃia mea la Academia Română, cu ocazia 
„Centenarului Sartre”, în 17 noiembrie 2005, unde am prezentat comunicarea „Ontologia 
corpului la Sartre”, care a şi apărut în revista Academica nr. 44/noiembrie 2005, p. 55-58. 
Ca o recunoaştere a valorii materialului şi a importanŃei acŃiunii în cadrul căreia a fost 
prezentat, Revista de Filosofie l-a preluat în nr. 1-2/2006, împreună cu celelalte trei 
comunicări de la Simpozionul Sartre, semnate de academician Gheorghe VlăduŃescu, 
academician Alexandru Boboc şi profesor universitar Marin Aiftincă.  

MenŃionez că traducerea este foarte des folosită şi citată în sfera lucrărilor de 
specialitate şi chiar a publicaŃiilor cu alte orientări tematice decât cele strict filosofice. 

 
Volumul   colectiv:  Portret   de   grup   cu    filosofia.   Studii  de    istoriografie              

filosofică.   In   memoriam   Viorel   ColŃescu,   Timişoara,   Editura  UniversităŃii  de  
Vest, 2005 – se înscrie printre puŃinele lucrări de la noi din Ńară care iau în discuŃie 
fenomenul istoriei filosofiei în complexitatea sa, ca disciplină de studiu şi ca discurs 
filosofic. El are meritul de a prezenta poziŃiile a diverşi specialişti români, dintre care 
destule nume de rezonanŃă atât în domeniul istoriei filosofiei cât şi al teoriei cunoaşterii şi 
logicii. 

 
Filosofia istoriei filosofiei, Craiova, FundaŃia Scrisul Românesc, 2005, are meritul 

că prezintă problematica şi conceptul istoriei filosofiei într-un mod sistematic şi destul de 
amplu, încercând să circumscrie aria domeniului atât din punct de vedere istoric cât şi din 
perspectivă sintetică, abordând deopotrivă istoria filosofiei ca proces real şi ca activitate 
istoriografică. Punând în discuŃie o tematică diversă, căreia îi abordează fără reticenŃă 
aspectele problematice, cartea avansează puncte de vedere proprii în calitate de soluŃii şi 
exprimă o viziune coerentă, personală asupra fenomenului istoriei filosofiei şi asupra 
specificului filosofiei. 

 
Arheologia şi evoluŃia conceptelor filosofice, Craiova, Editura Universitaria, 2006,                                   
volum axat pe analiza în detaliu a unei părŃi din conceptele fundamentale ale filosofiei, 
grupate în funcŃie de câteva domenii, începând cu momentul constiturii lor şi punctând 
apoi etapele semnificative ale evoluŃiei acestora de-a lungul istoriei filosofiei. Lucrarea, 
inedită în peisajul publicistic de specialitate, este utilă atât celor care doresc să se 
familiarizeze cu cele mai importante concepte filosofice, cât şi cercetătorilor interesaŃi de 
o viziune de ansamblu, sintetică, asupra acestora.  
 
Preocupări academice şi de cercetare ştiin Ńifică: 

- numărul cercetărilor ştiinŃifice: 8 



 4 

- numărul contractelor de cercetare ştiinŃifică: 8 
           -     cărŃi publicate:  

a ) Căr Ńi de autor: 
 

1. Metafizica Binelui la Plotin, Bucureşti, Editor Mihai Dascal, 1996, 
190 pagini; lucrare finanŃată de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei; 

  
2. Eidos şi Genesis. Eseu asupra Formelor platoniene, Bucureşti, Editura 
ŞtiinŃifică, 2000, 250 pagini; lucrare finanŃată de FundaŃia Soros, în 
urma unui concurs de proiecte;  

 
3.  Filosofia istoriei filosofiei, Craiova, FundaŃia Scrisul Românesc, 2005, 

222 pagini; lucrare editată cu sprijinul AgenŃiei NaŃionale pentru 
Cercetare ŞtiinŃifică;  

 
4. Arheologia şi evoluŃia conceptelor filosofice, Craiova, Editura 

Universitaria, 2006, 374 pagini;  
 

5. Riscuri ale democraŃiei în România post-comunistă, Craiova, Editura 
Universitaria, 2008, 155 pagini 

 
                                              b) Traduceri  

 
6.  J.P. Sartre, FiinŃa şi neantul – traducere, Piteşti-Bucureşti, Editura 

Paralela 45, 2004, 850 pagini;  volum finanŃat de Ministerul Francez 
de Externe şi Ambasada FranŃei în România. 

 
          
                                                                 c) Volume colective:   
                  

7. DicŃionarul Operelor Filozofice Româneşti, Coordonator general: Ion  
Ianoşi; Coordonatori: Vasile Morar, Ilie Pârvu, Drăgan Stoianovici, 
Gheorghe VlăduŃescu, Bucureşti, Editura  Humanitas, 1997, 310 
pagini. 

  
8. Portret de grup cu filosofia. Studii de istoriografie filosofică. In 
memoriam Viorel ColŃescu; coautori: Vasile Tonoiu, Vasile Muscă, Ioan 
N. Roşca, Alexandru Boboc, Drăgan Stoianovici, Mircea Flonta ş.a., 
Timişoara, Editura UniversităŃii de Vest, 2005, 385 pagini. 
 
9. Semiotică şi filosofie. Profesorul Alexandru Boboc la 75 de ani, 
Bucureşti, Editura Virgiliu, 2006,  227 pagini.  

 
10.  Law, Culture, and Society, Cartea Universitară, Bucharest, 2007, 
212 pagini.  
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11.Lucian  Blaga  –  ConfluenŃe  filosofice  în    perspectivă   culturală, 
Bucureşti, Editura Academiei, 2007 

 
12. Ad honorem. Gheorghe VlăduŃescu la 70 de ani, Editura Universitaria,    
      Craiova, 2007, 321 pagini. 

 
13.  Actualitatea filosofiei lui Immanuel Kant, Editura Aius, Craiova, 

2007, 247 pagini. 
 

14. Filosofia lui Karl Popper. Analize si interpretari Editori: D. 
Stoianovici, G. Flonta, C.Stoenescu, Editura Pelican, Giurgiu, 2007 

 
- studii şi articole ştiinŃifice publicate: 
 

1. : ,,Ideea de Formă la Platon până la Republica VI”, Analele 
UniversităŃii din Bucureşti, 1985, pp. 95-96  

 
2. ,,SemnificaŃia eidos-ului platonician. Sensul participării.”, Revista 

de Filosofie nr.6/1986, pp.31-37 
 
3. ,,Plotin – diferenŃa faŃă de Platon în concepŃia despre suflet”, 

Analele UniversităŃii din Bucureşti, 1991, pp.15-21  
 

4. ,,Problema Binelui în filosofia greacă antică”, Analele UniversităŃii 
din Bucureşti, 1992, pp.29-40  

 
5. ,,Binele şi Principiul la Plotin”, Analele UniversităŃii din Bucureşti, 

1994, pp.90-100  
 

6. ,,Binele şi Frumosul la Plotin”, Analele UniversităŃii din Bucureşti, 
1995, pp.3-8  

 
7. „Binele şi InteligenŃa la Plotin”, Revista de Filosofie nr. 1 /1995, 

pp. 21-31  
 

8. ,,Parmenide – le divorce de l’intuitif ou: ce que ne sont pas les 
Formes et comment il ne faut pas comprendre la participation”, 
Analele UniversităŃii din Bucureşti, 1997, pp.514-519  

 
9. ,,Études de philosophie présocratique, de Aram Frenkian”, în: 

DicŃionarul Operelor Filozofice Româneşti, Editura Humanitas, 
1997, 310 pagini, pp. 58-60  

 
10.  ,,GeneralităŃi cu privire la studiile istorice, de Nicolae Iorga” în: 

DicŃionarul Operelor Filozofice Româneşti, Editura Humanitas, 
1997, 310 pagini, pp. 81-82  
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11.  ,,Românismul, catehismul unei noi spiritualităŃi, de Constantin 

Rădulescu-Motru”, în: DicŃionarul Operelor Filozofice Româneşti, 
Editura Humanitas, 1997, 310 pagini, pp. 191-193  

 
12. ,,Yoga. Essai sur les origines de la mistique indienne, de Mircea 

Eliade”, în: DicŃionarul Operelor Filozofice Româneşti, Editura 
Humanitas, 1997, 310 pagini, pp. 268-269  

 
13. ,,Sofistul – selecŃia Formelor sau: descoperirea primei tabele a 

categoriilor în filosofia greacă”, Analele UniversităŃii din 
Bucureşti, 1998, pp.57-64 

 
14. ,,Filosofia – cale a fericirii. Comentariul unui fragment din 

Scrisoarea lui Epicur către Menoikeus ”, Analele UniversităŃăii 
,,Virgil Madgearu” din Craiova, Seria EducaŃie-Integrare, Anul II, 
nr. 2/2000, Editura FundaŃiei Meridian, Craiova, pp. 87-92  

 
15. „ Liberté et facticité chez Sartre”, Analele UniversităŃii de Vest din 

Timişoara, Seria Filosofie, vol. XIII, 2001, pp. 65-75 
 

16.  „RelaŃiile pentru-sinelui cu în-sinele în filosofia lui Sartre”,  
Analele UniversităŃii din Craiova, nr.9/2003, Editura Universitaria, 
pp. 26-35  

 
17.  „Despre metoda de cercetare a istoriei filosofiei”, Analele 

UniversităŃii din Craiova, nr.9/2003, Editura Universitaria, pp. 36-
48  

 
18.  „«Angoasă» şi «rea credinŃă» în filosofia lui Sartre”, Revista de 

Studii Socio-Umane, apărută sub egida Academiei române, 
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.N. Plopşor” şi a 
UniversităŃii din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, 
nr. 2-3/2003, Editura Themis, Craiova, pp. 208-215  

 
19.  „ FiinŃa şi Divinul în Metafizica”,  Analele  UniversităŃii  din   
        Craiova, nr.10/2003, Editura Universitaria,  pp. 69-79  
 
 20. „ Libertate şi acŃiune la Sartre”,  Analele  UniversităŃii  din  Craiova,    
        nr. 10/2003, Editura Universitaria,  pp.15-23  

 
               21. „Natura şi funcŃiile imaginarului în concepŃia lui Sartre”, Revista de  

      Filosofie,  nr.  5-6/2003, pp.  651-659    
 
 22. „Ontologia temporalităŃii la Sartre”, Analele UniversităŃii din   
        Craiova, nr.  11/2003,  Editura Universitaria, pp. 77-90  
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                           23. „ Despre maximum în De docta ignorantia”, Analele UniversităŃii  
                                 din Craiova,  Editura Universitaria,  nr. 12/2003, pp. 3-15    
 
                           24. „Timpul sacru ca timp ontologic la Mircea Eliade”, Caietele Mircea 
                                 Eliade, nr. 2/2004, Editura  Universitaria,  Craiova;  pp.  121-134 

                             
          25. „TradiŃie şi inovaŃie în neoplatonismul antic”, Revista de Studii     
                 Socio-Umane, Craiova, apărută sub  egida  Academiei  Române,   
             Institutul  de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor” şi a  
             UniversităŃii din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae  Titulescu”,    
              nr. 4-5/2004,   pp. 178-184                                             

              
                         26. ,,Victor Cousin – istoric şi teoretician al istoriei filosofiei (I)”, Revista                       
                               de Filosofie Contemporană, nr.3/2004, pp.55-60, Editura Cartea 
                                Universitară, Bucureşti  
  

             27. „Neantul ca structură  a  realului în viziunea lui Sartre (I)”,  Revista   
         de Filosofie   Contemporană,   nr. 3/2004, pp.125-131,  Editura     
         Cartea Universitară, Bucureşti;  
 
  28. „Gheorghe VlăduŃescu, NeconvenŃional, despre filosofia  
           românească, Bucureşti,  Paideia, 2002,  193 p.”; recenzie în:  
          Arhivele Olteniei  nr. 18/2004, Serie nouă, pp. 335-338 

 
  29.„Depăşirea istorismului prin istorism. W. Dilthey despre  filosofie  şi  
         istoria ei”,  Analele  UniversităŃii  din  Craiova,  nr. 13/2004, Editura    
        Universitaria,  pp. 34-53   

 
30. „Filosofia comparată ca metodă în  studiul  istoriei  filosofiei”,     
        Arhivele Olteniei nr. 18/2004, Serie nouă, pp. 265-274   

 
31. „Delimitări conceptuale în sfera obiectului istoriei   filosofiei”,    
        Anuarul Institutului  de  Cercetări Socio-Umane  „C.S.Nicolăescu- 
        Plopşor” V/ 2004 Craiova,  pp.  219-223   
 

        32. „Binele  şi răul  în  criticismul  kantian”,  Revista de  Studii  Socio- 
                Umane, nr. 6/2004,  Ed. Themis, Craiova, pp. 221-228  
   
        33. ,,Celălalt    şi   fiin Ńa-pentru-celălalt    în    viziunea   lui    Sartre”,    
                Analele UniversităŃii din Craiova, nr. 14/2005, Editura   
                Universitaria, pp. 21-28  

 
                          34. „Adevărul în  istoria filosofiei”,   în  volumul  colectiv:  Portret  de   
                                 grup  cu filosofia. Studii  de  istoriografie  filosofică.  In  memoriam   
                                Viorel  ColŃescu; coautori: Vasile Tonoiu, Vasile  Muscă,  Ioan  N.   
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                                Roşca,  Alexandru  Boboc, Drăgan Stoianovici, Mircea Flonta  ş.a.,   
                                Timişoara,  Editura  UniversităŃii de Vest, 2005, pp. 89-99 

 
                          35. „Neantul ca  structură  a  realului  în  viziunea  lui  Sartre  (II)”,  
                                 Review of Contemporary  Philosophy,  Volume 4, Numbers 1-2,  
                                 May, August 2005, Bucharest, Cartea Universitară Press, pp. 152- 
                                 157  
 

36. „Les principes de  la  psychanalyse  existentielle  chez  Sartre”,  Revue 
         Roumaine   de   Philosophie,   Tome  49,   nr.1-2/2005,  pp.  239-248 

 
37. „Filosofia istoriei filosofiei”, Analele UniversităŃii din Craiova, nr.   

         15/2005, Editura Universitaria,  pp. 51-62   
 

          38. „RaŃiune şi  intelect în antichitate şi evul mediu” (I), Mozaicul, Serie nouă,    
                 nr. 7- 8/2005, p.  20   
 

38. „RaŃiune şi  intelect în antichitate şi evul mediu” (II), Mozaicul, Serie  
           nouă, nr. 9-10/2005, p.18  

  
                 40. „«SubstanŃă» şi «atribut» în istoria filosofiei (I)”, Arhivele Olteniei, serie   
                         nouă,   nr.   19/2005,  pp. 193-204   
 

       41. „EvoluŃia  concepŃiilor  filosofice  despre   suflet  şi   corp”,    Anuarul  
               Institutului  de   Cercetări   Socio-Umane  „C.S. Nicolăescu- Plopşor” 
               VI/2005, Editura Aius, Craiova, pp. 161-180  

 
42.  EsenŃă” şi „fenomen” în istoria filosofiei; Revista de Studii  Socio- 

Umane, Craiova,  nr. 7/2005, pp. 156-173   
 

                   43.  „Ontologia    corpului   la   Sartre”, Revista Academica, nr. 44, noiembrie  
                           2005, Bucureşti, Editura Academiei, pp. 55-58;   
                           ObservaŃie: Articolul a fost preluat de Revista de Filosofie 1-2/2006, pp.  
                           299-305 împreună cu toate comunicările prezentate la Simpozionul  
                           Sartre, în cadrul Academiei Române, pe 17 noiembrie 2005 
 

44. „Divinitate şi providenŃă în gândirea filosofică”, Analele UniversităŃii din  
        Craiova, nr. 16/2005, Editura Universitaria, pp. 19-33  
 

                    45. „Platon – géniteur du totalitarisme, dans la conception de Karl Popper”,  
         Revista de ştiinŃe politice, nr. 9-10/2006, pp. 75-83, Craiova  
 
46. „Ontologie et morale chez Sartre”, 10 pagini, Arhivele Olteniei  
        nr.20//2006, Editura Academiei Române, pp. 183-196  
 
47. „Cosmologia origeniană în tratatul Peri arhon (Despre principii)” ”,  
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        Analele UniversităŃii din Craiova, nr. 17/2006, Editura Universitaria, pp.  
        83-100 

 
48. „ Atitudini primare faŃă de celălalt în ontologia lui Sartre”,  Anuarul    
         Institutului „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova nr. VII/2006, Editura  
         Beladi, pp. 143-151                 
 
49. „Filosofia şi istoria ei”, în Revista de Filosofie nr. 5-6/2006, p. 1089-

1097, şi în volumul colectiv: Semiotică şi filosofie. Profesorul Alexandru 
Boboc la 75 de ani, Bucureşti, Editura Virgiliu, 2006. pp. 163-171  

 
50. „Conceptul de «lume» la Heidegger”, Anale UniversităŃii din  Craiova, nr.  
        18/ 2006, pp. 57-72    

 
                   51. „Elemente   de filosofie a istoriei în opera lui Bogdan Petriceicu Haşdeu”,  
                           în: Law, Culture, and Society, Cartea Universitară, Bucharest, 2007, pp.  
                           121-128 

 
  52. „Lucian Blaga – critica ideii de progres în istorie’’, în volumul : ,,  
          Lucian  Blaga  –  confluenŃe  filosofice în    perspectivă   culturală’’,   
          Bucureşti, Editura Academiei, 2007; pp. 488-507  
 
53. PrefaŃă la: Despre neant şi existenŃă, autor: Raluca Bădoi, Iaşi, Editura  
      Lumen, 2007, pp. 7-16 
 

                  54. „Filosofie şi religie la Origen”, în volumul colectiv „Ad honorem.  
                          Gheorghe VlăduŃescu la 70 de ani”, Editura Universitaria, Craiova, 2007,   
                          pp. 89-107 
 
                  55. „Teoria   virtuŃii la Kant. Între etica virtuŃii şi etica acŃiunii corecte”, în  
                          volumul colectiv Actualitatea filosofiei lui Immanuel Kant, Editura Aius,  

         2007, pp. 181-198  
 
56. „Reflexia ca mod de neantizare a conştiinŃei în filosofia lui Sartre” , în  
        Symposion, Revista de Ştiinte Socio-Umane, Academia Romana, Filiala  
        Iaşi, Institutul de Cercetari Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Tomul V,  
        Nr. 1(9), 2007, pp.216-225  
 
57. „Principiul majorităŃii şi statutul minorităŃilor în România post- 
         decembristă”, Analele UniversităŃii din Craiova, nr.19/2007 pp. 99-118 
 

          58. „Filosofie socială şi metafizică. Karl Popper despre teoria platoniciană a  
                  Ideilor” – în  volumul: Filosofia lui Karl Popper. Analize şi interpretări ,  
                  Editori: D. Stoianovici, G. Flonta, C.Stoenescu, Editura Pelican,  
                Giurgiu, 2007,  pp. 186-195  
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- numărul comunicărilor ştiinŃifice şiu a participărilor la simpozioane 
                           - naŃionale: 12 
                           - internaŃionale: 10  
 

            -    numărul ediŃiilor de carte îngrijită: PrefaŃă la: Despre neant şi existenŃă, autor:  
                 Raluca Bădoi, Iaşi, Editura Lumen, 2007, 176 pagini 

 
 
Întemeierea de instituŃii : -  
 
ApartenenŃa profesională: 

- membră a SocietăŃii Române de Filosofie din 2007 (reînfiinŃată în 2007) 
- membră a ADSTR (AsociaŃia pentru dialogul dintre ştiinŃă şi teologie din 

România) – din 2007 
- membră a SocietăŃii Toma d’Aquino din 2008  
- membră a SocietăŃii Scriitorilor Olteni din 2006 
 

 
Activitatea didactică: 
 
În cadrul UniversităŃii din Bucureşti, în calitate de asistent titular (1990-1996) şi de lector 
doctor titular (1996-2004) la Catedra de Istorie a filosofiei şi filosofie a culturii, am 
condus seminariile şi am predat cursurile:   

- Introducere în filosofie 
- Istoria filosofiei 
- Filosofie greacă 
- Filosofie romană 
- Filosofie medievală 
- Filosofie contemporană 
- Filosofie românească 
- Estetică 
- Etică 
- Neoplatonismul antic 
- Filosofia istoriei filosofiei 
- Ontologia lui J. P. Sartre 

Cursurile şi seminariile au fost predate, în cadrul UniversităŃii din Bucureşti, la 
următoarele facultăŃi:  

- Facultatea de Filosofie  
- Facultatea de Limbi clasice  
- Facultatea de Limbi străine 
- Facultatea de  Litere                                             
- Facultatea de Litere, secŃia Studii Cultural Europene  

      -    Facultatea de Jurnalistică 
      -    Facultatea de Sociologie 
      -    Facultatea de Pedagogie 
      -    Facultatea de Teologie Ortodoxă 
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      -    Facultatea de Teologie Baptistă  
De-a lungul anilor, ca lector la Facultatea de Filosofie, Bucureşti, am făcut parte 

din comisii de: 
          -    admitere 
          -    licenŃă  
          -    definitivat 
          -    titularizare  
          -   susŃinere a gradului I 
 
 Am fost profesor coordonator pentru lucrările de gradul I: „Răul în  concepŃia Sfântului 
Augustin” şi „Natura sufletului în scrierile primilor filosofi creştini”,  ca şi pentru 
lucrarea de licenŃă intitulată: „Între disperare şi transfigurare.  CondiŃia umană în viziunea 
lui Emil Cioran”. 

 
În cadrul Univerit ăŃii din Craiova ,  

în calitate de cadru didactic asociat, am predat: 
- în anul universitar 2004-2005, cursul şi seminarul Arheologia şi evoluŃia   

  conceptelor filosofice, la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, secŃia de  
  Filosofie-Sociologie  

- în anul universitar 2005-2006 am predat cursurile şi seminariile de: 
     -     Filosofie românească, la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, secŃia de  
            Filosofie-Sociologie 
      -    Arheologia şi evoluŃia conceptelor filosofice, la Facultatea de Istorie-Filosofie- 
            Geografie, secŃia de Filosofie-Sociologie 

- Estetică, la  Facultatea de Litere, secŃia de Teatru  
 
în calitate de cadru didactic titular (2006-prezent),  
   am predat cursurile: 

- Arheologia şi evoluŃia  conceptelor filosofice, la Facultatea de Istorie-Filosofie-
Geografie, secŃia de Filosofie-Sociologie  

- Filosofie românească, la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, secŃia de 
Filosofie şi cea de Filosofie-Sociologie 

- Antropologie filosofică (idem) 
- Etică la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, secŃia de Filosofie  
- Etică aplicată (idem) 
- Psihologie generală (idem) 
- Consiliere profesională şi vocaŃională (idem)  
- Filosofie, la  Facultatea de Litere, secŃia de Teatru 
- Estetică (idem) 

coordonez o grupă de studenŃi la practică 
coordonez în acest an 4 lucrări de licenŃă 
 
ResponsabilităŃi editoriale: 

- membră în colectivul de redacŃie al Analelor UniversităŃii din Craiova, seria 
Filosofie, revistă indexată în baza internaŃională de date European Reference 
Index for the Humanities (ERIH) 
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- responsabilă a nr. 19/2007 al Analelor UniversităŃii din Craiova, seria Filosofie 
- coordonator al vol. colectiv Sartre în gândirea contemporană, în curs de apariŃie 

la Editura Universitaria din Craiova  
 
Recunoaştere profesională: 
 
Limbi str ăine cunoscute: Franceza – foarte bine 
                                           Engleza   – elemente de bază  
 
Alte date semnificative: 

- Organizator, în 2006 şi 2007, a două simpozioane cu participare internaŃională                           
- 19 iunie 2007 – participare ca expert evaluator la procesul de evaluare a FacultăŃii 

de Filosofie din Piteşti 
- 11 octombrie 2007 – susŃinerea unui curs de Filosofie românească pentru anul IV 

Filosofie, curs asistat de profesorii americani Bruce A. Little şi Bruce Riley 
Ashford, de la South-Eastern Baptist Theological Seminary, Wake Forest, North 
Carolina, U.S.A., în cadrul vizitei acestora la Universitatea din Craiova 

- 15-19 octombrie 2007 – misiune de predare Erasmus la Universitatea din Nantes, 
FranŃa, Departamentul de Filosofie, Anul II Master  

 
  
 
 
 
 
 
 


