BOGDAN MINCĂ

Născut în 1974, Bucureşti

STUDII UNIVERSITARE
Doctorat
—ianuarie 2006: susţinerea tezei de doctorat la Universitatea din Freiburg, Germania, în
disciplinele: Filozofie şi Limba Greacă veche. Nota finală: magna cum laude (1,3)
—2001-2005: Studii de doctorat, încheiate cu o teză privitoare la Aristotel şi Heidegger,
intitulată Poiesis. Zu M. Heideggers Interpretationen der aristotelischen Philosophie, sub
îndrumarea prof. Dr. Fr.-W. von Herrmann, la Universitatea din Freiburg i. Br., Germania

Master
—2000: Magister Artium al Universităţii din Freiburg, Germania, cu o lucrare despre
interpretarea heideggeriană a presocraticilor şi problema adevărului, intitulată Aletheia
als Unverborgenheit
—1996-2000: Facultatea de filozofie si facultatea de limbi clasice (secţia de limba greacă
veche), Universitatea din Freiburg i. Br., Germania

Licenţă
—1998: Licenţa în filozofie cu o lucrare despre interpretările lui M. Heidegger la
fragmentele lui Heraclit si Parmenide, însoţită de o traducere a primei părţi a volumului
55 (Heraklit. Der Anfang des abendländischen Denkens) din Operele complete ale lui M.
Heidegger
—1992-1997: Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucureşti

STUDII PRE-UNIVERSITARE

1988-1992: Liceul de filologie-istorie nr. 1, „Iulia Hasdeu“, denumit după 1989: Colegiul
naţional „Iulia Hasdeu”, Bucureşti

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ (Activitate didactică)
Ianuarie 2007 – prezent:
Asistent Dr. la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, în cadrul Catedrei de
Istoria Filosofiei şi Filosofia Culturii (2007-sept. 2010) şi în cadrul Departamentului de
Filosofie Teoretică (sept. 2010-prezent)
Sectorul de activitate:
Fenomenologie germană (Husserl, Heidegger);
Hermeneutică;
Istoria filosofiei (filosofie greacă);
Cursuri şi seminarii coordonate (la Facultatea de Filosofie, Univ. Bucureşti):
—Seminarul la cursul de Originile Filosofiei Europene, începând cu 2006/07
—Seminarul la cursurile de Fenomenologie şi Hermeneutică, începând cu
2007/08
—Seminarul la cursul de Filozofie Greacă, sem. I, 2009/10
—Cursul de Fenomenologie, în sem. I, 2009/10
—Cursul de Hermeneutică, în sem. II, 2009/10; sem. I, 2010/11
—Curs opţional Aristotel, Metafizica Zeta, în sem. I, 2006/07
—Curs opţional de Limba greacă veche, începând cu sem. II 2006/07

PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
1. 2011-2013 (18 luni), proiect postdoctoral de cercetare la Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj, cu titlul: „Platon şi Heidegger pe româneşte. Hermeneutică, dialog, traducere”, în
cadrul programului de cercetare postdoctorală Reflecţie critică şi patrimoniu cultural:
normă, memorie şi interpretare. Valoarea proiectului: 4000 RON lunar, la care se adaugă
finanţarea unui stagiu de cercetare de maxim 3 luni în străinătate. Proiectul va avea drept
rezultat publicarea a două articole în reviste internaţionale, indexate ISI / ERIH.
2. 2004-2005: proiect individual de cercetare la New Europe College pe anul 2004-5,
Bucureşti, cu titlul: „M. Heideggers Interpretationen zu Aristoteles. Die Frage nach dem
Dasein des Menschen am Leitfaden der aristotelischen Rhetorik / Interpretările
heideggeriene la Aristotel. Întrebarea cu privire la fiinţa omului, pornind de la Retorica
lui Aristotel”.
Proiectul a fost susţinut financiar de către NEC prin acordarea unei burse lunare de 450
Euro şi prin finanţarea unui stagiu de cercetare cu durata de o lună la Universitatea din

Freiburg, Germania, in valoare de 2200 Euro. Suma totală obţinută a fost de 6250 Euro.
Proiectul a avut drept rezultat publicarea în anuarul NEC a articolului:
„M. Heideggers Interpretationen zu Aristoteles“, în: I. Vainovski-Mihai (ed.), New
Europe College Yearbook 2004-5, 2009

BURSE PRIMITE
—Bursă New Europe College, Bucureşti, anul univ. 2004-2005
—Bursă de doctorat a landului Baden-Württemberg, Germania, 2001-2003
—Bursă a Leo-Ricker-Stiftung, Freiburg im Breisgau, 1999-Mai 2000 (17 luni)
—Bursă DAAD pentru 5 luni, semestrul II, 1996/97 (Freiburg im Breisgau)
—Bursă DAAD, cursuri de vară, august 1994 (Freiburg im Breisgau)

AFILIERI
—Membru fondator al Centrului de studii fenomenologice (CSF) din cadrul Facultăţii de
Filosofie a Universităţii din Bucureşti
—Membru al redacţiei revistei Studia Phaenomenologica, publicaţie a Societăţii Române
de Fenomenologie indexată ISI
—Membru fondator al Societăţii Române de Fenomenologie

ALTE ACTIVITĂŢI
Numeroase participări la emisiunea radiofonică Izvoare de filosofie (Radio România
Cultural), realizată de Constantin Aslam

