CURRICULUM VITAE

al candidatului la postul de lector, poziţia 17,
Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei,
Asist. Univ. Dr. Cristian-Vasile Iftode

1. DATE PERSONALE:

Data şi locul naşterii: 17 aprilie 1979, Câmpina (jud. Prahova)
Adresă: Str. Săvineşti, nr. 5, Bl. C, Ap. 15, Sector 4, Bucureşti
Telefon: 0722.247.888
E-mail: cristianiftode@yahoo.com; iftode@ub-filosofie.ro
Stare civilă: necăsătorit
Ocupaţie: asistent universitar doctor la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
2. STUDII ŞI SPECIALIZĂRI:

- cursuri liceale şi bacalaureat susţinut la Colegiul Naţional Spiru Haret din Bucureşti, în 1997
(şef de promoţie);
- absolvent al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în anul 2001 (specializarea
filosofie), şef de promoţie, cu media generală 10 (examen de licenţă susţinut în sesiunea
iunie 2001 şi promovat cu media 9,87);
- studii aprofundate în cadrul aceleiaşi facultăţi în anul universitar 2001-2002, cu
specializarea Filosofia culturii, finalizate cu media 10;
- între 2002 şi 2006, doctorand cu frecvenţă (bursier) al Facultăţii de Filosofie din
Universitatea din Bucureşti;
- doctor în filosofie din ianuarie 2007, în urma susţinerii publice a tezei de doctorat cu titlul
Rolul analogiei în elaborarea metafizicii aristotelice, sub conducerea ştiinţifică a acad. Gh.
Vlăduţescu, apreciată cu calificativul foarte bine şi distincţie.

3. LIMBI STRĂINE:
- franceză şi engleză (foarte bine), germană şi italiană (noţiuni); abilităţi de lectură în latină şi
greacă veche

4. APARTENENŢA LA ORGANISME PROFESIONALE:
- membru fondator în Societatea Română de Filosofie şi membru în Comitetul Director al
acestei organizaţii din 2007 şi până în prezent
- membru fondator în Asociaţia Doctoranzilor şi Cercetătorilor în Filosofie
- membru fondator în Centrul de

Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Facultatea de

Filosofie, Universitatea din Bucureşti

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ:

- coordonarea, în cadrul Facultăţii de Filosofie din Universitatea din Bucureşti, în calitate de
doctorand cu frecvenţă, între 2004 şi 2007, a seminariilor la disciplinele Introducere în etică
şi Introducere în estetică, precum şi de întruniri tematice ale Cercului ştiinţific studenţesc de
etică şi estetică;
- din ianuarie 2007 şi până în prezent, asistent universitar doctor la Catedra de Istoria
Filosofiei şi Filosofia Culturii a Facultăţii de Filosofie, titularizat prin concurs, apoi, în urma
reorganizării pe departamente a facultăţii, la Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria
Filosofiei al Universităţii din Bucureşti;
- între 2007 şi 2011, seminarii de Introducere în etică, Introducere în estetică şi Filosofie
greacă în cadrul Facultăţii de Filosofie;
- cursuri şi seminarii de Istoria filosofiei şi Istoria filosofiei şi estetică generală la Facultatea
de Film, U.N.A.T.C, în anul universitar 2007-2008;
- cursul opţional cu tema Etica autenticităţii, în anul universitar 2008-2009, în cadrul
Facultăţii de Filosofie;
- cursul opţional cu tema Filosofia ca mod de viaţă, în anul universitar 2009-2010, în cadrul
Facultăţii de Filosofie;
- cursul şi seminariile de Filosofie contemporană, în anul universitar 2010-2011, în cadrul
Facultăţii de Filosofie.

6. FUNCŢII DEŢINUTE ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE FILOSOFIE:

- Responsabil ERASMUS în Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, din 2007 şi
până în prezent;
- Secretar ştiinţific al Catedrei de Istoria Filosofiei şi Filosofia Culturii, între 2007 şi 2010.

7. ACTIVITATE ACADEMICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ:

A. Participare în proiecte de cercetare-dezvoltare:
- membru în echipa care a câştigat premiul I la concursul de proiecte: "Implementarea
Procesului Bologna la Universitatea din Bucureşti" (2005), cu proiectul: DECUFIL –
Dezvoltarea curriculară în cadrul Catedrei de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii în
conformitate cu prevederile Programului Bologna (director grant: acad. Gheorghe
Vlăduţescu), SP-C2005-P01

B. Prelegeri susţinute în străinătate:
- invitat al Departamentului de Filosofie al Universităţii Paris XII - Val de Marne, susţinând o
prelegere pe tema: Y a-t-il une éthique postmoderne? (9 mai 2007) în cadrul programului
masteral

C. Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale:

- participant la Conferinţa internaţională Values of the Human Person: Contemporary
Challenges (3-4 iunie 2011, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare
cu Council for Research in Values and Philosophy, Washington, U.S.A.), susţinând
comunicarea:

Monadological

Individualism

or

Relational

Personalism?

Ways

of

Subjectivation in the World of Today;
- participant la Simpozionul „Exerciţii de lămurire a sarcinilor filosofiei” (27 februarie 2010,
Facultatea de Filosofie, Bucureşti), susţinând conferinţa: „Te(a)ma vremii noastre: condiţii de
spiritualitate şi modele de subiectivare în «postmodernism»;

- participant la Simpozionul naţional Dialogul dintre teologie şi filosofie (ediţia a III-a):
„Semnificaţia Universului şi valoarea vieţii umane – abordare teologică, filosofică şi ştiinţifică
actuală”, Palatul Patriarhal din Bucureşti, 14-15 mai 2009, susţinând comunicarea „Virtutea
umilinţei şi rolul ei în modelarea caracterului”;
- participant la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Argumentare. Comunicare,
educaţie. Noi controverse în filosofia contemporană” (31 octombrie 2008, Universitatea
„Politehnica“ din Bucureşti în colaborare cu Facultatea de Filosofie a Universităţii din
Bucureşti şi Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice), susţinând comunicarea Două
tipuri de filosofie socială şi similitudinea lor structurală;
- participant la Simpozionul internaţional "Reason in Contemporary Public Space", 14-15
Nov., 2008, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea
Secularisation and Post-Secularisation;
- participant la Simpozionul international „Jewish Culture: Between Local and Universal”, 2627 iunie 2008, The Second Goldstein-Goren Conference, Facultatea de Litere, Universitatea
din Bucureşti, susţinând comunicarea Giorgio Agamben despre Holocaust şi aporia mărturiei;
- participant la Simpozionul naţional Dialogul dintre teologie şi filosofie (ediţia a II-a): „Religia
în operele unor filosofi români şi filosofia în operele unor teologi români”, Palatul Patriarhal
din Bucureşti, 19-20 iunie 2008, susţinând comunicarea „Sensul credinţei la Mircea Florian şi
în filosofiile modernităţii târzii”;
- participant la Conferinţa internaţională Viaţa evreiască în diaspora înaintea celui de-al
doilea razboi mondial – Europa si spaţiul mediteranean (28-29 mai 2007, Centrul de Studii
Ebraice „Goldstein Goren” al Universităţii din Bucureşti), susţinând comunicarea Teoria
sociologică a moralităţii şi Holocaustul şi coordonând secţiunea consacrată studenţilor şi
doctoranzilor;
- participant la Simpozionul naţional Dialogul dintre teologie şi filosofie, Centrul CulturalPastoral „Sf. Daniil Sihastru” din Durău (jud. Neamţ), 15-16 mai 2007, susţinând
comunicarea: „«Metoda» dogmatică în concepţia lui L. Blaga”;
- participant la Simpozionul internaţional The Philosophical Relevance of Contemporary
Challenges (19 octombrie 2007, Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti în colaborare cu
Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru“ şi Centrul de Cercetare a
Istoriei Ideilor Filosofice), susţinând o comunicare pe tema: Y a-t-il une éthique
postmoderne?;

- participant la simpozionul naţional C. Rădulescu-Motru în "posteritatea critică" (16 martie
2007, Centrul de Cercetare a Ideilor Filosofice în colaborare cu Facultatea de Filosofie),
susţinând comunicarea: Conceptul de VOCAŢIE la C. Rădulescu-Motru. Surse, conexiuni,
dezvoltări;
- participant la Colocviul internaţional „Systèmes, Images, Langages” (14-15 iunie 2006,
Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Universitatea Jean
Moulin - Lyon 3), susţinând comunicarea: Philosophie des „images” et aporétique de la
phantasia chez Aristote;
- participant la Seminarul Internaţional „Evrei, Creştini şi Musulmani: Coabitare şi
Confruntare de-a lungul Secolelor” (18-19 mai 2006, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein
Goren” al Universităţii din Bucureşti), susţinând comunicarea: „Calea Sfinţeniei” şi „Amurgul
Datoriei”. Pentru o reconsiderare a premiselor eticii postmoderne;
- unul din organizatorii Sesiunii ştiinţifice “Filosofia integrării europene – Procesul Bologna”
(Şcoala Centrală, 16-17 martie 2006);
- participant la simpozionul Morală şi violenţă (5 mai 2003, Facultatea de Filosofie),
susţinând comunicarea: Despre ospitalitate şi violenţă;
- participant la simpozionul Acte ale filosofiei europene (17 aprilie 2003, Facultatea de
Filosofie), susţinând comunicarea: Despre "diafan". De anima, II, 7;
- participant la Simpozionul de Filosofie Greacă, organizat sub egida Facultăţii de Filosofie, în
anul 1999, susţinând comunicarea: Focul şi Logos-ul. Heraclit;
- participant la Simpozionul de Filosofie Greacă, organizat sub egida Facultăţii de Filosofie a
Universităţii din Bucureşti, în anul 1998, susţinând comunicarea: Fiinţă, adevăr şi limbaj.

8. PREZENŢE PUBLICE:

- invitatul emisiunii „Izvoare de filosofie” din 22 ianuarie 2011, Radio Romania Cultural, la o
discuţie pe tema: „«Fii tu însuţi!». Despre (re)sursele autenticităţii”;
- invitatul emisiunii „Izvoare de filosofie” din 18 decembrie 2010, Radio Romania Cultural, la
o discuţie pe tema cărţii Filosofia ca mod de viaţă. Sursele autenticităţii;
- dezbatere publică pe tema cărţii Filosofia ca mod de viaţă. Sursele autenticităţii, organizată
de Centrul de Cercetare în Etică Aplicată la Facultatea de Filosofie, pe 3 decembrie 2010;

- invitatul emisiunii Biserica azi din 18 noiembrie 2011, Trinitas TV, la o dezbatere pe tema
„Filosoful în spaţiul public”;
- lansare de carte şi dezbatere publică pe tema cărţii „Filosofia ca mod de viaţă. Sursele
autenticităţii”, în cadrul evenimentului Zilele filosofiei, organizat de Facultatea de Filosofie a
UB la librăria Cărtureşti (Verona), 13-14 noiembrie 2010;
- invitatul emisiunii ArtCutura din 9 aprilie 2010, RFI România, la o discuţie pe tema:
„Filosofia ca mod de viaţă”;
- conferinţă publică pe tema: Filosofia ca mod de viaţă. Practica „exerciţiilor spirituale” în
Antichitate, susţinută pe 11 martie 2009 la Clubul de filosofie, în Facultatea de Filosofie a
Universităţii din Bucureşti;
- invitat în două ediţii ale emisiunii ArtCultura, RFI România, la o dezbatere despre „Etica
minimală” (27 iunie şi 4 iulie 2008);
- conferinţă publică pe tema: Mircea Eliade şi „reîntoarcerea religiei” în actualitatea
dezbaterilor filosofice, susţinută la Colegiul Naţional Spiru Haret din Bucureşti, pe 12
decembrie 2007, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Absolventului.

Data:
20.08.2011

Semnătura:
Asist. Univ. Dr. Cristian Iftode

